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గాల పటముం 
సముంకాప్రముంతి  సెలవులమ  కద అని  హహైదరాబాదమలో మా చెలల్లిలముంటకి  వెళల్లి.  పదేళల్లి  అభి  ననమస్నే
చసూడగానే అడగాడ. 

"మామయష!  నీక  గాలపటముం  టర్చియటముం
వచర్చిట కద, అమమ్మి చెపిపముంద?" అని. 

"చినస్నేపపడ  నసూషస్  పేపరల్లితో  చేసి  ఎగరేస
వాళల్లిముంరా,  ఇపపడ మరిర్చిపోయినటమల్లినాస్నేనమ"
అనాస్నే. 
"ఏముం కాదమలే, ఒకసారి నేరమర్చికొని చేససత్త, అవి
ఇక మన బబ్రయిన్ లోముంచి పోవట-మా టీచర
చెపిపముంద.  అయినా టహైట్రై చెయిష,  ఎటల్లి వచిర్చినా
నేనమనాస్నే  కద,  ఎగరేసముందమక?!"  అనాస్నేడ
అభి. 

"సరేలేరా!  ఓ పెదద్ద నసూషస్ పేపరమ తీసమకరా,

ఓ పేజీ చిముంప జాగప్రతత్తగా!" అనాస్నే. 
వాడ తెచర్చిడ. 
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నాలమగముంచమలసూ సమానముంగా ఉముండేటమల్లి చిముంప, ఓ చతమరసప్రముం చెయిష అనాస్నే. 
చకక్కుగా చేశడ. 

ఇపపడ మముంచి కొబబ్బరి చీపరమ పలల్లిలమ రెముండ పటమట్టికరా అనాస్నే. 
తెచర్చిడ. 

మగిలన  నసూషస్  పేపరమలోముంచి  ఒక  అముంగమళముంనస్నేర-రెముండముంగమళలమ  వెడలమపముండే  మమకక్కులమ
చేసిపటమట్టికో, అలాగే మముంచి బముంక తీసమకరా అనాస్నే. 
పాపముం శప్రదద్ధాగా చెపిపనటమల్లి చేశడ. 

"ఇపపడ ఒక పలల్లిని ఆ చతమరసాడ్రానికి అడడముంగా
పెటమట్టి-  రెముండ  చివరల్లిలోనసూ  బముంకరాసిన
కాయితముం  మమకక్కులమ  అముంటముంచెయ,

పలల్లికదలకముండ-" 

అముంటముంచడ. 

"సరే,  ఇపపడ  రెముండో  పలల్లిని  ధనసమస్సులాగా
వముంచమ.  బొమమ్మిలో చసూపిముంచినటమల్లి  బముంకరాసిన
కాయితాలతో  మసూడ  నాలమగమ  చోటల్లి
అముంటముంచెయ, కదలకముండ-" 

కొముంచెముంకషట్టిపడడడ గానీ బాగానే చేశడ. 

"ఇపపడ గాల పటనికి తోక పెటమట్టి. అముంగమళముం
వెడలమపతో తోక ఓ రెముండ అడగమలమముండల" అముంటముంచడ. 

"ఇపపడ ఓ కషట్టిముం పని ఉముందరా, ససూతబ్రముం కటట్టిల. దరముం తీసమక్కురా, గటట్టి నసూలమ దరముం కావాల
అనాస్నేనమ. మముంచి దరముం ఉముండ తెచర్చిడ వాడ. 
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గాల పటనిస్నే వెనకిక్కు తిపిప, పలల్లితో సరెహైన చోటల్లి నాలమగమ చిలమల్లిలమ చేసి, వాట గమముండ పోయేటమల్లి
దరముం కటట్టి, లకక్కుగా పెహైన మమడ వేశ. "ససూతబ్రముం కటట్టిటముం అముందరికీ బాగా రాదమ. ససూతబ్రముం బాగా
కడతే గాలపటముం తోక లేకముండ కూడ ఎగమరమతమముంద" చెపాప. 
"మరిపపడ "మాముంజా" తేనా?" అడగాడ అభి. 

'మాముంజా' అముంట?" అడగా. 

"మముంచి దరముంలే;  అదవవ్వనా?"  అని పోయి పెదద్ద కముండెడ దరముం తెచర్చిడ వాడ.  రకరకాల
లావులోల్లి, రకరకాల గటట్టి దనాలతో, మెతత్తగా-గరకగా రకరకాలమగా ఉనస్నేదద! 

"ఓరి! ఇముంత దరముం ఉముందే, నీ దగరర!" ఆశర్చిరషపోయ. 

"మరేమనమకనాస్నేవు,  గాలపటలమ
ఎగరెయషలముంట  'మాముంజా'  కావాలగా  మరి!

రా,  ఇపపడ మనముం మేడమీదెకిక్కు ఎగరేదద్దముం"

అనాస్నేడ  వాడ,  గొపప  నిపణతతో
గాలపటనికి దరముం కడతసూ. 

నిజానికి  వాడకి  నాకముంట  బాగా  వచమర్చి-

గాలపటముం ఎగరెయషటముం. 

చలా  చకక్కుగా   ఎగరేశడ.  చసూససూత్త
చసూససూత్తముండగానే  గాలపటముం  ఆకాశముంలోకి
ఎతమత్తగా ఎగిరిముంద. 

"దరానిస్నే  నా  చేతికి  ఇయిషరా  కొముంచెముం"

అనాస్నేనమ . 
చేతికి ఇచిర్చినటల్లి ఇచిర్చి "ఖముంచ్ ఖముంచ్" అరిచడ వాడ- 
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బితత్తరపోయి చసూశ. 

వాడ నా చేతిలోముంచి గబమకక్కున దరానిస్నే  తన  చేతిలోకి తీసమకొని లాగమతసూ,  "గాలపటముం
పడపోతమనాస్నే, గమముండబ్రగా తిరమగమతమనాస్నే దరానిస్నే లాగాల" అనాస్నేడ. 

"ఓహ, 'ఖముంచ్' అముంట అరర్థముం అద?" నవావ్వనమ. 
"ఢీల ఢీల" అముంట దరముం వదలాల. అపపడ గాలపటముం ఇముంకా దసూరముం పోతమముంద" చెపాపడ.

"ఖముంచ్  ఖముంచ్...ఢీల...ఢీల...ఢీల.."  వాడససూచనల  పప్రకారముం  పటమట్టికొని  లాగమతసూ  వదమలసూత్త
పోతే, గాలపటముం బలే ఎగిరిముంద! 

తరావ్వత నా దగరరినమముండ దరముం తీసమకొని తనే గాలపటముం ఎగరేససూత్త కూడ "ఖముంచ్ ఖముంచ్..ఢీల
ఢీల" అని అరమససూత్తనే ఉనాస్నేడ వాడ. 

వాడ సముంతోషప కేకలమ విముంటసూముంట ఓ క్షణాన అనిపిముంచిముంద-"మన జీవితముం నిజముంగానే,  ఒక
గాలపటముం  లాముంటద.  ఒకోక్కుసారి  దని  మీద  పటమట్టి  బిగిముంచి,  లాగి-  దని  దశనసూ,  వేగానీస్నే
నియముంతిబ్రముంచల.  ఒకోక్కుసారి దనిస్నే  వదలాల,  పప్రవహిముంచనివావ్వల,  దనితో బాటసూ మనమసూ
పప్రవహిముంచల.  మన చదమవులోల్లినసూ,  పరీక్షలోల్లినసూ-  అనిస్నేముంట ఈ సముంగతి  గమరమత్తముంచమకోవాల-

ఎపపడూ బిగపటమట్టికోనసూ కూడదమ, అటల్లి అని ఎపపడూ బలాదసూరమగా ఉముండనసూ కూడదమ.
ఎపపడ ఏద అవసరమో గమరిత్తముంచమకముంటసూ అపపడ ఆ పని చేయల" అని. 

మీరేమముంటరమ?

కాపీ తెలవి!

టీచర: పిలల్లిలసూ! డెహైట్రైవిముంగ్ చేస వాడని డెహైట్రైవర అముంటరమ, పిప్రముంటముంగ్ చేస వాడని పిప్రముంటర అముంటరమ.  మరి 
డడ్రాయిముంగ్ వేస వాడని ఏమముంటరమ పిలల్లిలసూ?

రాజేష: డడ్రాయర అముంటరమ టీచర. 

నవువ్వ!



కొతత్తపలల్లి                                           6 ఫిబబ్రవరి 2015

నీతి చముందబ్రక 
మేఘవరమర్ణుడనే  కాకి  చితబ్రవరమర్ణుడనే  నెమలరాజుక  'మోసపోయిన  బాడ్రాహమ్మిణమడ  కథ'చెబమతమనస్నేద.

బాడ్రాహమ్మిణమడనమముండ ఆవునమ ఎలాగహైనా దముంగిలముంచలని పధకముం వేసమత్తనస్నే మమసల దముంగ తన తోట వారికి
కోతి-మొసల కథ, అముందమలో భాగముంగా తాబేలమ-నకక్కు కథ  చెబమతమనాస్నేడ-  తాబేలమనమ పటమట్టికనస్నే నకక్కు,

దనిస్నే  తినేముందమక ఎకక్కుడలేని తముంటలమ  పడముంద.  తెలవెహైన  తాబేలమ  దనికో ఉచిత సలహా ఇచిర్చిముంద.

అపపడేమెహైముందో  చదవముండ- నీతిచముందబ్రక 56 వ భాగముం... 

తాబేలమ  తియషగా  పలకిన  ఆ  మాటలస్నే
నిజమనమకనస్నేద నకక్కు. 'నేనమ మోపిన కాలమ
వలల్లినే  తాబేలమ  సరిగార  నానలేకపోతమనస్నేద'

అనమకనస్నేద.  అటల్లి  అనమకొని,  దని  వప
మీద నమముండ  తన  కాల  బరమవునమ  కొదద్దగా
సడలముంచిముంద. మరమక్షణముం తాబేలమ కదలముంద-

పాడ్రాణాలమ  దకిక్కుముంచమకొని,  ధనమసమస్సునమముండ

వదలన  బాణముం  మాదరి  తటలమన
సరసమస్సులోపలకి జారిపోయిముంద. 

మొసలకి ఈ కథ చెపిప,  కోతి అనస్నేద-  "ఓ
తెలవిలేని మొసల!  మోసాలనిస్నేటకీ  కాణాచి
అయిన నకేక్కు ఆ విధముంగా మోసపోగా లేనిద,

నీలాముంట పటమట్టి  గమప్రడడ  మోసపోవటముంలో ఇక

సముంధ-9 
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ఆశర్చిరషముం  ఏమమనస్నేద?  అయినా,  ఇపపటకి
అయిషముంద  చలమ  చలమ-  నీతో  సస్నేహముం
చేసినముందమక తగిన శసిత్త తవ్వరగానే జరిగిముంద.

ఇముంక నీ సస్నేహానిస్నే నీ దగరరే ఉముంచమకో. 

నిజానికి, ఒకపపడ నా శకిత్త సామరాద్ధార్ధ్యాలక
పప్రపముంచముంలో  చలా  పేరమ  పప్రఖషతమలమముండేవి.

అయినా  దెహైవముం  అనమకూలముంచక,  నా
రాజాషనిస్నే,  మరాషదనమ  కోలోపయి,

శతమప్రవులతో వేగలేక, భారష-బిడడలమ-కటమముంబ
సౌఖషముం  పటల్లి,  బముంధమవుల  పటల్లి
విమమఖమడనెహైపోయి, నా సముంత ఊరిని విడచి

వచిర్చి,  నిలమవ  నీడలేక,  తాడ్రాగ  నీరమ  లేక
ఏకాకినెహై అడవులమ పటట్టి తిరిగి తిరిగి చివరికి
ఈ  చెటమట్టినమ  చేరమకొని,  తనముంతట  తానమ
లభిముంచే  ఆహారానిస్నే  ఏరమకొని  తిని-  అలా
కడప  నిముంపకముంటసూ,  కలానీస్నే-గోతాడ్రానీస్నే-
పేరమనసూ  అనీస్నే  దచమకొని  మొనస్నేట  దకా
కాలముం  గడపతసూ  వచర్చినమ.   తరావ్వత
అనేస్నేళల్లిక  నీ  పెదద్దతనానిస్నే  చసూసి,  నా బమదద్ధా
గడడతినస్నేద-  నమవివ్వముంత  'మతబ్ర  వముంచకడవి'

అని తెలమసమకోలేకపోయనమ- నీతో సస్నేహానికి
అముంగీకరిముంచనమ.   ఇక  నమవువ్వ
పాపాతమమ్మిరాలహైన నీ భారష దమరబ్బధవలల్లి మతి
చెడ,  మోసప  ఉపాయముంతో  ననమస్నే
మటమట్టిపెటట్టిలనమకొని,  నముంగనాచిలాగా  'మా
ఇముంటల్లి  విముందమ  ఆరగిదమద్దవు  రా'  అని
నచిర్చికబమచిర్చికలాడతే,  నేనమ  అముందమలోని
మోసముం  తెలక,  నీ  మముందరముంలో  సిర్థరముంగా
సమఖముంగా  తలదచమకోవచర్చిని  నమమ్మికముంతో,

అముంతమలేని   సముంతోషముంతో  బయలమదేరి
వచర్చినమ.  అయినా  నా  అదదృషట్టిముం
బాగమముండటముం  చేత  మారరమధషముంలో  నీ
ఆకారవికారాలనమ గమనిముంచి,  నీ మనసమలో
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కదలాడతమనస్నే  వికారాలనమ  ఊహిముంచ-

గలారనమ.  నా  పూరవ్వ  పణషముంకొదద్ద  ఈ
ఉపాయముం తోచిముంద గనక,  ఇలా పల నాకి
విడచిపెటట్టినదని  లాగా  బబ్రతికి   మాటల్లిడ-

గలమరతమనాస్నేనమ.  
ఇముంటల్లి  ఉముండ  లోకముం  తెలకముండ  బబ్రతికే
ఆడవారికి  మముంచి  ఏమట  తెలదమ;  చెడ
ఏమట తెలదమ.  కేవలముం మాయోపాయలమ
పనిస్నే  తమ  పటమట్టినమ  సాధముంచమకోజూసాత్తరమ.
నమవువ్వ  నాతో సస్నేహముం  చేసి  ఇలమల్లి  పటట్టినటమల్లి
ఉముండపోయేసరికి,  ఏదో ఒక విధముంగా ననమస్నే
చముంపిసత్త చలమనని నీ భారష పనిస్నేన పనాస్నేగమే
కావచమర్చి,  ఇదముంతా.  ఈ శరీరాలదేమమనస్నేద-

ఇవి  కేవలముం   నీట  బమడగలవముంటవి.

యవవ్వనముం కేవలముం నమరమగమలాముంటద.  సముంపద
అనస్నేద  మెరమప  లాగా  చముంచలమెహైనద.

అలముంకారాలనీస్నే  గోడమీద  బొమమ్మిలలాముంటవి.

భారాషబిడడలమ  సమ్మిశనముం  వరక మన  వెముంట
రాగలరేమోగానీ,  అటమపెహైన  మన  వెముంట
రారమ-   ధరమ్మిముం  ఒకక్కుట,  అనమనితషముం  మన
వెముంట  వచేర్చిద;  మనలస్నే  కాపాడేద.

అయినపపటకీ,  నమవువ్వ  నాతో  శతమప్రతావ్వనీస్నే

లకిక్కుముంచలేదమ;  ధరామ్మిధరామ్మిలనసూ  లకిక్కుముంచ-

లేదమ-  క్షణభముంగమరమెహైన  ఈ  శరీరానిస్నే
నమమమ్మికొని,  కీరిత్తశరీరానిస్నే  తదృణీకరిముంచవు;

శశవ్వతమెహైన  అపఖషతిని  మసూట-

గటమట్టికనాస్నేవు.   పాడ్రాణాధకడెహైన  మతమప్రడనే
ఇటల్లి  చేసిన పరమ సాహసికడవే,  నమవువ్వ!
నీక  ఇక  ఇతరమలముంతా  గడడపోచలతో
సమానముం కాబోలమ!  ఇక మీద నీ గతి ఎటల్లి
కానమనస్నేదో,  ఎవరికేమ  ఎరమక?   నీలాముంట
మతబ్రదోడ్రాహిని  చసూసినముంత  మాతాడ్రాన  పాపముం
తగమలమకముంటమముంద.   ఇముంక  నమవువ్వ  నా
మమముందమ నిలబడ ననమస్నే ఇముంకా రెచర్చిగొటట్టిక-

వేవేగనే  ఇముంట  తోడ్రావ  పటమట్టికొని  పో!"  అని
మమకూక్కు-మమఖముం  చసూడకముండ  తిటట్టి,
జవాబమ  ఇచేర్చిముందమక  నోరమ  పెగలకముండ
చేసి,  ఆ  మొసలరాజునమ  అకక్కుడనమముండ
సాగనముంపిముంద.   కబ్రకచముం  కూడ
నీరసపడపోయి,  దకక్కులమ  చసూససూత్త  వటట్టి
చేతమలతో తన ఇముంట తోడ్రావ పటట్టిముంద. 

-కాబటట్టి  మోసముంతో ఎటల్లిముంట  పనినెహైనా
సాధముంచవచమర్చి.  నా  మీద  దయ  ఉముంచి
మీరముంతా  నాకొకక్కు  సహాయముం  మటమక
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చెయషముండ.  మీరముంతా మమముందమగా పోయి, ఆ
బాడ్రాహమ్మిణమడ వెళళ్ళే దరిలో దసూర దసూరముంగా
నిలబడ, ఏవేవో పనమలమ చేసమత్తనస్నేటమల్లి నటససూత్త
ఉముండముండ-   అతనమ  మీక  దగరరగా
పోయేటపపడ అతనిస్నే నిలబటట్టి,  "అయష!
విపోడ్రాతత్తమా!  నలల్లికకక్కునమ  ఎముందమక
తీసమకపోతమనాస్నేరమ?" అని అడగముండ- మీరమ
ఇముంతమాతబ్ర ముం తోడపడడరముంట చలమ,  మగిలన
పనిని  నేనమ  చకక్కు  పెడతానమ"  అని  ఆ
మమసలదముంగ తోట మోసగాళల్లితో   అనాస్నేడ. 

'సరే' అని వాళల్లిముంతా బాడ్రాహమ్మిణమడకి

కనబడకముండ  దటమకొని  పోయి,  అతనమ
వచేర్చిదరిలో  అకక్కుడకక్కుడ  ఒకొక్కుకక్కుడ
చొపపన కూరమర్చినాస్నేరమ.  
అముంతలోనే  బాడ్రాహమ్మిణమడ  మేకపోతమనమ
ఈడర్చికొని  మొదట  దముంగ  ఉనస్నే
తావునమముండ పోబోయడ.  అపపడ వాడ
బాడ్రాహమ్మిణమడకి  నమసాక్కురముం  పెడతసూ
"అయష!  మీరమ  చసూసత్త  ఎవర  గొపప
బాడ్రాహమ్మిణమలలాగా  ఉనాస్నేరమ;  మరి  ఈ  నలల్లి
కకక్కునమ  ఎముందమక  ఈడర్చికపోతమనాస్నేరమ
సావ్వమీ?"  అని  అడగాడ.   దనికి  ఆ
బాడ్రాహమ్మిణమడ కళళ్ళేతో నిపపలమ కరిపిససూత్త "ఛ
ఛ!  తాడ్రాగమబోతా!  అసహషముంగా  మాటల్లిడక!

నేనమ  యజజముం  కోసముం   తీసమకవెళమత్తనస్నే  ఈ
పవితబ్రమెహైన మేకపోతమనమ 'కకక్కు'  అనేముందమక
నీక నోరెలా వచిర్చిముందరా?!  పో!  పో"  అని
అతని  మాటలనమ  లక్షషపెటట్టిక  తన  దరిన
తానమ మమముందమక సాగాడ. 

అతనమ  అలా  నాలమగడగమలమ  మమముందమక
పోయడో  లేదో,  రెముండో  దముంగ
ఎదమరయషడ.   అతనమ  బాడ్రాహమ్మిణమడకి
చేతమలమ  మోడర్చి  నమసక్కురిససూత్త  "సావ్వమీ!
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మీరమ సరవ్వమసూ తెలసిన వారమ కద?! అముంత
గొపపవారమ,  సిగమర  విడచి  ఈ  నలల్లికకక్కునమ
మమటమట్టికముంటమనాస్నేరేమ?"  అని అడగి అతని
సమాధానముం కోసముం ఎదమరమ చసూడకనే చకాక్కు
పోయడ. దముంతో  బాడ్రాహమ్మిణమడకి మనసమలో
కొముంచెముం  అనమమానముం  వచిర్చిముంద-  అయినా
మారమ  మాటల్లిడక  మేకనమ  పటమట్టికొని
మమముందమక పోయడ. 

అముంతలోనే మసూడో దముంగ ఎదమరమపడ
"ఇదేమ పోయేకాలముం బాపనయష?!  ఇముంత
అకబ్రమానికి ఒడగటట్టివే? నమవెవ్వతిత్తముంద బాడ్రాహమ్మిణ

జనమ్మిముం  కద?  అయినా  సమగమణానీస్నే,  శీల
సముంపతిత్తనీ పప్రకక్కున పెటట్టి, లోకలముంతా నవేవ్వటమల్లి,
అపవితబ్రమెహైన  ఈ  కరిప్రకకక్కునమ  నేరమగా
రాజమారారనేస్నే  ఈడర్చికొని  పోతమనాస్నేవేమ?

ఈ రాజషముం  ఏముం  పాపముం  చేసమకనస్నేదయష,
కలాచరాలమ,  ధరమ్మిముం  ఇలా
మముంటకలసిపోతమనాస్నేయి?"  అని  వదరి
పోయడ. 

దముంతో  ఆ  బాడ్రాహమ్మిణమడ  మనసమస్సు
వికలమెహైపోయిముంద.   అనమమానముంతో అతని
హదృదయముం  కొటమట్టిమటట్టిడగా  "ఒకరిదద్దరమ
కాదమ-చసూసిన  వాళల్లిముంతా  దనిస్నే  'కకక్కు'

అముంటమనాస్నేరేమ?  ఒకవేళ నాకే ఏమెహైనా మతి
భబ్రమముంచలేదమ  గద?!  కకక్కునమ  చసూసి నేనమ
మేక అనమకముంటమనాస్నేనా? ఈ పరిసిర్థతి నాక
ఎముందమక వచిర్చి ఉముంటమముంద?" అని విచరముంతో
ఆలోచనామగమస్నేడెహై,  కాలమ మమముందమక సాగక
అకక్కుడే నిలమర్చిముండపోయడ. 

మొదటనమముండ  బాడ్రాహమ్మిణమడని  వెముంబడససూత్త
వసమత్తనస్నే  మమసల  దముంగ  తన  పప్రయతస్నేముం
ఫలముంచనమనస్నేద  గద  అని  సముంతోషససూత్త,
బాడ్రాహమ్మిణమడకి వినబడేటమల్లి తన తోటదముంగతో
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"ఒరే,  చసూసావా?  పాపముం  అమాయకడెహైన
ఈ  బాడ్రాహమ్మిణమడని  వెరిప్రవాడని  చేసి,  ఎవర
అముంటల్లికకక్కునొకదనిస్నే  ఇతనికి  కటట్టిబటట్టిరమ.
ఇపపడ చసూడ,  ఇతని దమరవసర్థ!"  అని ఆ
బాడ్రాహమ్మిణమడ  తెలవిలేమపెహై  జాల
చసూపిసమత్తనస్నేటమల్లి  అని,  అటమపెహైన  వెటకారముంగా
వికవికా నవావ్వడ.  

ఆ మాటలమ వినస్నే బాడ్రాహమ్మిణమడ తన సవ్వయ
అనమభసూతిని  ఒకక్కుపాటమగా  పప్రకక్కున  పెటట్టిసి,

'ఇముంతమముంద ఒకేలాగా చెపిపన మాట అబదద్ధాముం
కాదమ'  అని  నిశర్చియిముంచమకనాస్నేడ:  తన
తపిపదనికి  లోలోపలే  నొచమర్చికనాస్నేడ;

కముంచిముంచమకపోయడ. 

తన  వెముంటఉనస్నే  యజజప  మేకనమ  అకక్కుడే
విడచిపెటట్టి,  మళళ్ళే  వెనకిక్కుపోయి,  చెరమవులో
సాస్నేనముంచేసి,  పరిశమదమద్ధాడెహై,  తడబటట్టిలతో ఇలమల్లి
చేరమకొని,  పాప  పరిహారముం  కోసముం  గాయతీబ్ర
మముంతబ్రముం  జపిముంచమకముంటసూ  కూరమర్చినాస్నేడ.

కొలనమ ఒడడన చేరిన దముంగలమ నలమగమరసూ
అతనమ వదలపెటట్టిన మేకపోతమనమ పటమట్టికొని,

బాపని  వెరిప్రని  తలచమకొని  కడపారా
నవువ్వకనాస్నేరమ. 
(తరావ్వత ఏముం జరిగిముందో వచేర్చిమాసముం...)

అధక భకిత్త!
నరేష: ఒరేయ రామసూ! నమవేవ్వమీ చదవలేదమ కద! పరీక్ష ఎలా రాసాత్తవు?

రామసూ: టనర్షన్ పడక! నా అటట్టి మీద సరసవ్వతీ దేవి ఉముంద కదరా, అనీస్నే ఆమే చసూసమకముంటమముంద.

నవువ్వ!
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ఉకక్కు మనిష 
రచన: పి. హరర్ష వరద్ధాన్ రెడడ, ఏడవ తరగతి, జడ.పి.హచ్.యస్. ససూక్కుల, సి.క.పలల్లి

ఊరి  మధషలో  అముందరసూ  గమమగసూడ
ఉనాస్నేరమ. వారిలో పిలల్లి-పెదద్ద, మమసల-మమతక,

ఒకక్కురేమట-  అముందరసూ  ఉనాస్నేరమ.  మమకక్కు
పచర్చిలారని ఒక ఏడేముండల్లి పిలాల్లిడ వాళళ్ళేముందరి
మధషలో నిలబడ ఉనాస్నేడ.  వాడ కాలమక
ఒక గమలల్లి ఉముంద.  దని పప్రభావముం వలల్లినేనేమో,

మరి ఆ పిలల్లివాడ కాలమ ఏనమగమ కాలమలాగా
ఉబిబ్బ ఉనస్నేద. అకక్కుడే ఉనస్నే వెహైదమషడ ఒకడ
ఆ పప్రకక్కునే  నిపపలోల్లి  కాలమతమనస్నే  ఎరప్రని  కడడ

వెహైప,  పిలల్లివాడ కాలమ వెహైపక మారిర్చి మారిర్చి
చసూసమత్తనాస్నేడ. 

ఇముంతకీ  అకక్కుడ  జరగబోయేదేమటముంట,

ఎరప్రగా  కాలమతమనస్నే  కడడతో  వెహైదమషడ  ఆ
పిలల్లివాడ గమలల్లినమ  కాలార్చిల.  అముంత చినస్నే  ఆ
పిలల్లివాడ అముంత మముంటని ఓరమర్చికోవాల. 

కడడని  పిలల్లివాడ  కాలమ  మీద  పెటట్టిడనికి  ఆ
వెహైదమషడకి  ధహైరషముం  చలటల్లిదమ.  చసూస  వారికి
కూడ  భయముంగా  ఉముంద-  'పాపముం'
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అనిపిసమత్తనస్నేద.  

పిలల్లివాడ ఏడవటముం లేదమ.  భయముంతో వణికి
పోవటల్లిదమ.  చికాక  పడతమనాస్నేడ-

ఆలసాషనిస్నే  భరిముంచలేకపోతమనాస్నేడ-

"అయష!  నా సస్నేహితమలమ నాకోసముం ఎదమరమ
చసూసమత్తముంటరమ.  నేనమ వెళల్లి  ఆడకోవాల.  మీ
పని  తొముందరగా  కానిసత్త,  నేనమ  వెళతానమ-"
అని  వెహైదమషడనే  తొముందర  పెడతమనాస్నేడ!

'వడకి  తెలదమ-కాలర్చిటముం  అముంట  ఏదో  తీపి
తినిపిముంచటముం  అనమకముంటమనస్నేటమల్లినాస్నేడ'

అనమకముంటమనాస్నేరమ  చమటసూట్టితా  ఉనస్నే
పెదద్దవాళమళ్ళే వాడ మీద జాలపడతసూ. 

పిలల్లివాడ ఎముంత చెపిపనా వెహైదమషడకి మటమక
ధహైరషముం  చలలేదమ.  'పసివాడ తటమట్టికోలేడ'

అనస్నే  జాల  అతని  హదృదయనిస్నే
మెతత్తబరమసమత్తనస్నేద. 

ఆ పిలల్లివాడ కొముంత సప చసూసాడ. తరావ్వత
చటలమన నిపపలోల్లిముంచి ఆ కాలమతమనస్నే కడడని

తీసి  తానే సవ్వయముంగా తన  కాల గమలల్లిమీద
పెటమట్టికనాస్నేడ.  అముందరసూ భయముంతో కళమళ్ళే
మసూసమకనాస్నేరమ.  గమలల్లి  పగిల రకత్తముం,  చీమమ
లొడ-లొడ  కారాయి!  అముందరసూ  బాధగా
కళమళ్ళేమసూసమకొని  ఉముంట,  ఆ  పిలల్లివాడ
మటమక  'నా  గమలల్లి  పగిలముంద'  అముంటసూ
పలల్లిటీలమ  కొటట్టిడ.  గమమగసూడన
వాళల్లినముందరినీ  నెటమట్టికొని  రివువ్వన  ఆటక
పరమగమపెటట్టిడ! 

ఇముంతకీ  ఆ  ధహైరషశల  బాలమడ  మరెవర
కాదమ-  పప్రమమఖ  సావ్వతముంతబ్రష  సమర
యోధమడ,  మన  తొల
హముంశఖమాతమషడ,  ఉకక్కుమనిష  గా
పేరముందన  'సరాద్దర  వలల్లిభభాయ  పటల'.

ఆనాట వరకూ అనేక చినస్నే చినస్నే రాజాషలమగా
విడపోయి  ఉనస్నే  మన  దేశనిస్నే  రాచరికముం
చేతమలోల్లిముంచి తపిపముంచి సమవిశల,  పప్రజాసావ్వమష
భారత  దేశనిస్నే  నిరిమ్మిముంచటముం  వెనమక  ఈ
ఉకక్కుమనిష తెగమవ ఎముంతకహైనా ఉనస్నేద!

 చదవి పడేసిన పసత్తకమసూ, ఇముంకోడ దగరర ఉనస్నే డబసూబ్బ మన అకక్కురక రావు
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ఐదమ వముందలమ 
బొమమ్మిల కథ
రచన: జ. తిషష, 3 వ తరగతి, రాధా ససూక్కుల ఆఫ్ లరిస్నేముంగ్, అనముంతపరముం 

ఒక రజు రాతిబ్ర  7 గముంటలపపడ అమమ్మి ననమస్నే గమప్రడల్లి
తెమమ్మిని బయటకి పముంపిముంద.  
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నేనమ గమప్రడల్లి కొనమకొక్కుని వెనకిక్కు వసమత్తముంట ఒక ఇముంట మమముందమ
నోటమ ఒకట పడ కనిపిముంచిముంద.  చసూడగా అద ఐదమవముందల
రసూపాయలమ! 

నేనమ ఆ నోటమనమ పటమట్టికొని అటసూ ఇటసూ చసూశనమ.
అకక్కుడకి దగరరల్లినే అడకక్కునే అవవ్వ ఒకతె కూరర్చిని
ఉముండముంద.   నేనమ  ఆమె  దగరరికళళ్ళే  "అవావ్వ!  నీ
డబమబ్బలమ ఏమెహైనా పోయయ?" అని అడగానమ. 
"లేదమ తలల్లి! నా దమడల్లి నాదగరరే ఉనెహైస్నే" అనస్నేద అవవ్వ. 

"సరేలే  అవావ్వ!  నాక  ఇకక్కుడ  ఓ  నోటమ  దరికిముంద.

ఎవరెహైనా  దనికోసముం  వెతమకక్కుముంటసూ  వసత్త  మా  ఇముంటకి
రమమ్మిని చెపప"  అని ఆ అవవ్వక మా అడబ్రస్  ఇచర్చినమ
నేనమ. 
ఇముంటకి  వచర్చిక  అమమ్మిక  విషయముం  అముంతా  చెపాపనమ.
"ఒక  వారముం  రజులమ  చసూదద్దముం;  అయినా  దనికోసముం
ఎవవ్వరసూ రాకపోతే తీసమకళళ్ళే అనాధాశప్రమముంలో ఇచేర్చిదద్దముం"

అనస్నేద అమమ్మి. 
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రెముండ  రజులమ  గడచక  చకల  ఆమె  ఒకామె
మా  యిముంటకి  వచిర్చిముంద:  "అమామ్మి!  ఆ  డబమబ్బ
నాదేనమామ్మి" అముంటసూ. 

"ఎనిస్నే రసూపాయలమ?" అడగానమ నేనమ. 
"ఐదమ  వముందల  నోటమామ్మి!  అవవ్వ  కూరమర్చిని
ఉముంటమముందే,  ఆ తెలల్లి  మేడలోనేనమామ్మి,  నేనమ పని
చేసద!  నెలముంతా  బటట్టిలమ  పిముండతానమ  కద,

అముందమకని మొనస్నే సాయముంతబ్రముం ఆ ఇముంట వాళమళ్ళే
ఐదమ వముందలచర్చిరమ. ఇముంటకళళ్ళే చసూసత్త లేనే లేదమ;
ఎకక్కుడ  పోగొటమట్టికనాస్నేనో  తెలదమ!  చలా  బాధ

పడడనమామ్మి! చివరికి ఇవాళళ్ళే అవవ్వనడగితే చెపిపముంద-" అనస్నేద చకలామె. 

"సరేలే! ఈ నోటమ నీదే! తీసమకళమళ్ళే!" అనాస్నేనమ నేనమ,
అమమ్మినడగి నోటమ తెచిర్చిససూత్త. 
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ఆమె మమఖముం సముంతోషముంతో వెలగిపోయిముంద. "వేరే
పిలల్లిలక ఎవరికి దరికినా నాక తిరిగి ఇచేర్చివాళమళ్ళే
కాదమ-  నమవువ్వ  చలా  మముంచిదనివమామ్మి!  నా
డబమబ్బనమ నాక ఇచర్చివు.  ఇముంద-  ఇద తీసమకొని
నీక  నచిర్చిముందేదెహైనా  కొనమకోక్కు"  అముంటసూ  తన
దగరరమనస్నే డబమబ్బలోల్లిముంచి యభహై రసూపాయలమ ఎముంచి
నాక ఇవవ్వబోయిముందమె. 

నాక  చలా  సముంతోషముంగానమ,  తదృపిత్తగానమ  అనిపిముంచిముంద.

అమమ్మికేసి చసూసత్త  "వదమద్ద-తీసమకోక"  అనస్నేటమల్లి  తల అడడముంగా
ఊపిముంద.  నేననాస్నేనమ  "నీ  డబమబ్బలమ  నీక  దరికినాయి-

అముంతే చలమ. నాకేమీ అకక్కురేల్లిదమ" అని. 

చకలామె  వెళళ్ళేక,  నేనమ  చలా  సముంతోషముంగా  ఉముండటముం
చసూసి  అమమ్మి  అనస్నేద:  "చసూశవా!  నీతిగా  నిజాయితీగా
ఉముండటముం వలల్లి ఎముంత సముంతోషముం కలమగమతమముందో?" అని.
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గమడడయన - గసూనాయన 
సకరణ: యన్. సిదద్ధారర్థ, మముండల పాడ్రాథమక పాఠశల, పూజారివారి పలల్లి, చితసూత్తరమ జలాల్లి. 

 

ఒకసారి ఒక గమడడయన,  ఒక  గసూనాయన
మాటల్లిడకముంటసూ  నడసమత్తనాస్నేరమ  ఓ
అడవిలో. 

అడవిలో కూప్రర మదృగాలమ చలానే ఉనాస్నేయి.

వళళ్ళేదద్దరికీ  ఆ  సముంగతి  తెలమసమ.  అయినా
అవసరముం  కొదద్ద  పొరమగసూరికి  బయలమ
దేరారమ.  మధషలో ఈ అడవిని దటల-  ఆ
సరికే  సాయముంతబ్రముం  కావొసమత్తనస్నేద.  ఇదద్దరికీ
మనసమలో కొముంచెముం కముంగారమగానే ఉనస్నేద. 

అముంతలో  ఏదో  రాయి  అడడముం  వచిర్చిముంద-

గమడడయనక  అద  కనపడలేదమ.  పాపముం
అతనమ  ఆ  రాయికి  దముందమరమకొని  కిప్రముంద
పడడడ.  బాధతో  మసూలగాడ.  శప్రమపడ
కూరర్చిగలగాడ గానీ,  ఇక నడవటముం కషట్టిముం
అయిషముంద.  చసూడగా  కాలకి  కొముంచె ముం  గటట్టి
గాయమే అయిషముంద- 

"చలా నొపిపగా ఉముందరా;  ఇముంక నడవలేనమ"
అనాస్నేడ  అతనమ  సస్నేహితమడతో.  "అయోష!
పరేల్లిదమలే, నమవువ్వ నా వపమీద ఎకిక్కు కూరర్చి.

నేనమ  నినమస్నే  మోయగలనమ-  ఏముం  కాదమ"

తెలమగమ జానపద కథ 
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అనాస్నేడ గసూనాయన. 

'సరే'  అని  గసూనాయన  వపమీద  ఎకిక్కు
కూరమర్చినాస్నేడ గమడడయన. 

గసూనాయనద అసలే నడమమ సమసష.  ఆ
పెహైన  ఇపపడ  గమడడయన  బరమవు.  అలాగే
కషట్టిపడ  నడవసాగాడ.  అముంతలో  అతని
కాలకో కొబబ్బరి మటట్టి తగిలముంద.  నడక తీరమ
మారటముం చసూసి  'ఏముంటద?'  అని అడగాడ
గమడడయన. 

"కొబబ్బరి  మటట్టి"  అనాస్నేడ  గసూనాయన.

"ఏద,  కొముంచెముం  అద  అముందవువ్వ-  పనికి
వసమత్తముంద" అనాస్నేడ గమడడయన. గసూనాయన
శప్రమపడ కొబబ్బరి మటట్టినమ తీసి అముందముంచడ.

మళళ్ళే పప్రయణ ముం మొదలహైముంద. 

కొముంతసపటకి  గసూనాయన కాలకి ఒక కముండ
తగిలముంద. 

'ఏముంటద?' అడగాడ గమడడయన. 

'ఏదో ఖళ కముండ' చెపాపడ గసూనాయన. 

"నా  తల  ఎలాగసూ  ఖళయే!  కముండని
ఇటవువ్వ;  తలక  తగిలముంచమకముంటనమ"
అనాస్నేడ గమడడయన.  గసూనాయన కముండని

ఇసత్త  గమడడయన  దనిస్నే  తన  తలక
తగిలముంచమకనాస్నేడ. 

మళళ్ళే  నడక  మొదలహైముంద.  ఈసారి  ఓ
పొడగాట  వెదమరమ  బొముంగమ  దరికిముంద
వాళల్లిక.  గమడడయన  దనీస్నే  తీసి  చేతిలో
పటమట్టికనాస్నేడ. 

ఆసరికి  పాపముం  గసూనాయన  చలా
అలసిపోయడ.  చీకటకూడ  పడబో-

తమనస్నేద.   దగరరల్లినే  అతనికో  కొముండ  గమహ
కనిపిముంచిముంద.  

"గమహలో  ఆగమదమా?"  అనాస్నేడ  అతనమ
గమడడయనతో. 

"ఓసారి  చసూడ.  అముందమలో  జముంతమవులమ
ఏమెహైనా  నివాసముం  ఉముంటయేమో"  అనాస్నేడ
గమడడయన. 

గమహ శమభబ్రముంగా ఉముంద. 

ఇదద్దరసూ గమహలో విశడ్రాముంతిగా కూరమర్చినాస్నేరమ. 
నిజానికి ఆ గమహ ఓ సిముంహముంద.  ఆ సిముంహముం
అముంతక  మమముందమ  ఓ  సరక్కుస్ లో  పనిచేసి,

పారిపోయి  అడవికి  చేరమకనస్నేద;  అటల్లి
దనికి  మనమషమలమ  ఎముంత  పప్రమాదకారమలో
తెలమసమ.  (అముంతేకాక దనికి తెలమగమ కూడ
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బాగానే వచమర్చి!) 
ఇముంకా గమహలోకి రాకనే అద వాసన పటట్టిముంద:

"ఎవర  మనమషమలమ!"  ఆ  వెముంటనే  దనికి
చలా భయముం వేసిముంద. 

"ఎవరద?!  ఎవరమ నా గమహలో దసూరిముంద?!

ఎవరికి,  అముంత  ధహైరషముం?!"  అని  పెదద్దగా
గరిరముంచిముంద సిముంహముం. 

గమడడయనకి,  గసూనాయనకి  గమముండెలమ
చెదరిపోయయి.  అయితే  గమడడయన
కొముంచెముం  మమముందమగా  తేరమకనాస్నేడ:

"చసూడ,  దనికి  మనముం  భయపడడటమల్లి
తెలకూడదమ.  తెలసిముందముంట  ఇక  మనముం
ఉముండముం!" అనాస్నేడ. 

గసూనాయన  కొముంచె ముం  ఆలోచిముంచమకొని
ధహైరషముంగా   "ఎవరాడ్రా  అద,  మమమ్మిలేస్నే
అడగేవాడెవడ?!  నీలాముంట  వముంద  సిముంహాల
పెటమట్టిరా,  ఈ  శరభముం!  మరాషదగా  తోక
మమడచవముంట సరి.   కాదముంటవా,  ఇక  నీ
పని  ఇవాలట్టితో  ఆఖరమ!"  అని  అరిచడ
గమహ లోపలనమముండే. 

"నాకనాస్నే  పెదద్ద   జముంతమవు ఏద లేదమ.  నేనే
అడవికి  రాజునమ!  నమవువ్వ  నాకముంట  పెదద్ద

జముంతమవువెహైతే  నాకేదెహైనా  గమరమత్త  చసూపిముంచమ,
దమమమ్మిముంట బయటకి రా!"  అనస్నేద సిముంహముం,

"ఏ మనిష బయటకి వసాత్తడో!" అని కొముంచెముం
భయపడతసూనే. 

వెముంటనే  గమడడయన  తన  చేతిలోని  కొబబ్బరి
పటట్టినమ  గమహలోముంచి  బయటకి  చపాడ:

"నా కొమమమ్మి చసూడరా,  చసూసి వెనకిక్కు తిరిగి
చసూడకముండ పో" అరిచడ, సిముంహముం దనిస్నే
చసూస  చసూడకనే  గబమకక్కున  లోపలకి
లాకక్కుముంటసూ. 

అముంత  భయముంకరమెహైన  కొమమమ్మినమ  చసూసి
సిముంహానికి  భయముం  వేసిముంద.  అయినా
మొముండగా,  "ఓస్,  దనిదేమమముంద,  నీ చెయిష
ఎముంత పెదద్దదో చసూపిముంచమ!" అముంద. 

మరమక్షణముం  గమడడయన  తన  చేతిలోని
వెదమరమకటట్టితో  గమహ  బయట  కూరమర్చినస్నే
సిముంహానిస్నే ఒకక్కు తోప తోశడ. దని తాపక
పిరికి సిముంహముం  అముంత దసూరముం వెళళ్ళే పడడద.

అద  తేరమకనేముంతలో  వెదమరమ  కటట్టి  మళళ్ళే 
గమహలోకి  చేరమకనస్నేద-  "హహహ్హహహ్హ!  నా
గోరమతో మమటమట్టికముంటనే అముంత దసూరముం వెళళ్ళే
పడడవు, నీతోట నాకేమ! మరాషదగా పో, నా
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నిదబ్ర  చెడగొటట్టిక"  అరిచడ  గమడడయన
లోపలనమముండ. 

"నీ అరమపొకక్కుటీ వినిపిముంచమ.  అద నా గరరన
కముంట బలమెహైనద?"  అముంద సిముంహముం,  చివరి
అసత్తట్రైముం  మాదరి.  ఆ  సరికి  దనికి  లోపల
ఉనస్నేదెవర  'భయముంకరమెహైన  మనిష'  అని
అనమమానముం వేసిముంద. 

గమడడయనా, గసూనాయనా ఇదద్దరసూ తమ
దగరరమనస్నే  కముండలోకి   "ఘసూప్ర...ఘడ్రా...
హ....ఖసూప్ర..."అని  ఇషట్టిముం  వచిర్చినటమల్లి
అరిచరమ.   కముండలోముంచి  వెలమవడడ  శబద్దముం
గమహలోముంచి  పప్రతిధవ్వనిముంచి,  బయటకి
ఘోరమెహైన గరరనలాగా వినబడముంద. 

ఆ అరమప విని సిముంహముం నీరమ కారిపోయిముంద
కానీ,  ఇముంకా  గమహవెహైపకే  చసూససూత్త
నిలబడముంద. 

అముంతలోనే  గసూనాయన  మీద  కకిక్కున
గమడడయన,  తలమీద  కముండతో,  కొబబ్బరి
మటట్టి  కొమమమ్మితో,  వెదమరమ  బొముంగమ  చేతితో,

రెముండ  గొముంతమలతో  అరమచమకముంటసూ
గమహలోముంచి బయటకి దసూకి నేరమగా సిముంహముం
మీదకే పడబోయడ! 

ఆ  సరికే  ఠారమకొని  ఉనస్నే  సిముంహముం
అదరిపోయి,  వెనకిక్కు  తిరిగి,  అడవిలోకి
పరమగమ  లముంకిముంచమకనస్నేద-  దనికి  మనిష
అముంటనే  భయమాయ!  "ఇపపడ  ఇనిస్నే
చేతమల  కొమమమ్మి  మనిష!  తనమ  మనమషమల
చేతిలో ఇముంతకాలముం పడన కషట్టిలమ చలమ!" 
"బబ్రతికిపోయముంరా"  అనమకనస్నే  గమడడయన,

గసూనాయన మళళ్ళే గమహలోకి చేరమకొనాస్నేరమ.
మమళళ్ళేమీద  ఉనస్నేటమల్లిగా  రాతబ్రముంతా
కదలకముండ  గడపి,  ఇముంకా  తెలల్లివారకనే
అడవి దట పరమగమ పెటట్టిరమ! 

కముంటకి కనమస్నే పణముంగా పెడతసూ పోతే తవ్వరలోనే పప్రపముంచముంలో అముందరసూ గమడడవాళల్లివుతారమ
మముంచిమాట
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చేప-లేడ 
రచన: క. శషమల, ఆరవ తరగతి, శ్రీ దవష భారతి విదషలయముం, అనముంతపరముం.

నలల్లిమల అడవులోల్లి చిటట్టి లేడపిలల్లి ఒకట
ఉముండేద. హాయిగా గముంతమలమ వేససూత్త అడవిలో
ఎకక్కుడ  పడతే  అకక్కుడ  తిరిగేదద.  ఒకసారి
అటల్లి తిరమగమతసూ తిరమగమతసూ అకసామ్మితమత్తగా
అద ఓ నద తీరానిస్నే చేరమకనస్నేద. 

చిటట్టి  లేడపిలల్లి  అపపటవరకూ ఏనాడూ నద
అనస్నేదనిస్నే  చసూసి  ఉముండలేదమ.  అనస్నేనిస్నే
నీళళ్ళేనమ  మోసమకొని  బరమవుగా  పప్రవహిససూత్త
పోతమనస్నే  నదని  చసూసత్త  దనికి  ఎకక్కుడ లేని
ఉతాస్సుహముం  వచిర్చిముంద.  అద  నదలోకి  దగి
కాళమళ్ళే  కడకక్కునస్నేద,  మమనిగి  లేచిముంద,

అటసూ  ఇటసూ  గముంతిముంద,  కొముంచెముం  దసూర ముం
కొటమట్టికపోయిముంద,  మళళ్ళే  తేరమకొని
బయటకి ఎగిరి దసూకి మమచర్చిట పడడద. 

అటల్లి  షకారమల్లి  చేసమత్తముంట  దనికి  నీళళ్ళేలో
చకక్కుని చేప ఒకట కనిపిముంచిముంద.  అద కూడ
చిటట్టి లేడపిలల్లినమ చసూసి చలా సముంతోష పడడద.

నీళల్లిలో  నమముంచి  పెహైకి  ఎగమరమతసూ,  కిముందకి
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పడతసూ  వినాషసాలమ  చేసిముంద.   "ఏ..య!

చిటట్టి  పిలాల్లి!  నీళళ్ళేతో  జాగప్రతత్త!  ఒడడక
దగరరగానే  ఉముండ-  నదలో లోపలకి  పోక!

సమడగమముండలమముంటయి!"  జాగప్రతత్తలమ
చెపిపముంద. 

చిటట్టి లేడ పిలల్లిక నద నచిర్చిముంద,  చేప ఇముంకా
చలా నచిర్చిముంద.  చేప వినాషసాలనమ చసూససూత్త
చసూససూత్త,  గముంతమలమ  వేయట ముం  కూడ
మరిచిపోయిముందద. 

దనికి  చేపతో  సస్నేహముం  చేదద్దమనిపిముంచిముంద.

అలా  అనమకనస్నేదే  తడవు,  చేపతో  తన
మనసమలోని మాటనమ చెపిపముంద. 

"అమోమ్మి!  భసూమ  మీద  తిరిగే  లేడపిలల్లితో 
సస్నేహమా?  ఇముంకేమెహైనా ఉముంద?!"  ఆలోచిముం-

చిముంద  చేప.   "నమవేవ్వమేముం  తిముంటవు?"

అడగిముంద జముంకనమ. 
"గడడ, చిగమరమల్లి, కాయలమ.." అముంద జముంక. 

"మాముంసముం తినవు కద?" అడగిముంద చేప. 

"ఉహ.  తోడేళల్లియితే  తిముంటయి.  నాక
అవముంట భయముం" చెపిపముంద జముంకపిలల్లి. 
"అయితే  సరే,  మనిదద్దరముం  ఇవాలట్టి  నమముండ
సస్నేహితమలముం.  నాక  తోడేళళ్ళేముంట  భయముం

లేదమగానీ,  కోరపళళ్ళే  చేపలముంట  మటమక
చలా భయముం" అనస్నేద చేప. 

అముంతలోనే  అకసామ్మితమత్తగా  ఎకక్కుడనమముండో
ఊడపడముందక తోడేలమ!  మెలల్లిగా అడగమలమ
వేసమకముంటసూ జముంకపిలల్లి వెహైపక రాసాగిముంద. 

అయితే  ఆ  సమయనికి  జముంకపిలల్లి
తోడేలమనమ చసూడటముం లేదమ- దని చసూపముంతా
నీళళ్ళేలో చకక్కుని చేప వెహైపక దసూసమకవసమత్తనస్నే
కోరపళళ్ళే పెదద్ద చేప మీదనే ఉనస్నేద! 

మమముందమగా  తోడేలమనమ  చసూసిన  చేప-

"ఏయ,  తోడేలమ!  పరమగమ  తియిష!"  అని
అరిచిముంద.  

"ఓయ!  కోరపళళ్ళే  చేప!  నీమీదకే  వసత్తముంద!

పారిపో!" అరిచిముంద జముంక పిలల్లి. 
చకక్కుని చేప చటమకక్కున నీళళ్ళేలోకి దసూకి ఎట
పోయిముంద. జముంక పిలల్లి మెరమప వేగముంతో తమ
ఇముంటవెహైపక  పరమగతిత్తముంద.  కోపముంగా  దనిస్నే
వెముంటడన తోడేలమ కొముంత సపటకి నిరాశగా
వెనమతిరిగిముంద. 

మరమనాడ  జముంకపిలల్లి  మళళ్ళే  నద  దగరరికి
వెళళ్ళే,  చకక్కుని  చేపనమ  పిలచిముంద-  "ఓయ!

మతబ్రమా!  ఎలా  ఉనాస్నేవు?  కోరపళళ్ళే
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చేపనమముండ  తపిపముంచమకనాస్నేవా?"  అని
అడగిముంద. 

చేప నీళళ్ళే పెహైకి మమఖముం పెటమట్టికొని విచరముంగా
ఉనస్నేద- జముంక పిలల్లినమ చసూడగానే పాడ్రాణముం లేచి
వచిర్చినటమల్లి-  

"అబబ్బ! బాగానే ఉనాస్నేవా! నీకేమెహైపోయిముందో
అని నేనమ తెగ ఆముందోళన పడడనమ.  చసూడ,

ఎలా జరిగిముందో! నీళళ్ళేలో అయితే నేనమ నీక
ఏదో  కొముంచెముం  సాయముం  చేసదనిస్నే.  కానీ
భసూమ మీద నేనమ ఎకక్కువసప ఉముండలేనమ
కద!  నమవువ్వ  ఆపదలోఉనస్నేపపడ  నేనమ
ఏమాతబ్రముం ఆదమకోలేకపోయనమ.  నేనమ నీక
మతమప్రడగా సరిపోనమ" అని బాధపడముంద. 

"అయోష!  అదేముం  మాట!  నమవువ్వ
సమయనికి  హచర్చిరిముంచకపోతే  నేనమ
ఏమెహైపోయి  ఉముండేదనిస్నే?!  నమవువ్వ  ననమస్నే
ఎముంత  ఆదమకనాస్నేవో  నీకేముం  తెలమసమ?"

అడగిముంద జముంకపిలల్లి. 
"నిజమేలే!  నమవువ్వ  ననమస్నే  హచర్చిరిముంచి
ఉముండకపోతే నా పనీ సరి అయేషద!"  అనస్నేద
చేప. 

"మరిముంకేమ,  ఇదద్దరముం  ఒకరికొకరముం
సాయపడడటల్లి!  నీక  నేలపెహై  పోరాడగల  శకిత్త
ఉముంట నా దరిన ననమస్నే వదల పెటట్టి  దనివి
కాదమ. నీళల్లిలో అయితే ననమస్నే కాపాడే దనివి
కద!  నేనమ  కూడ నేలపెహై  నీక  సహాయముం
చేసి  ఉముండేదనిస్నే.  కాబటట్టి  బాధ  పడలస్సుముంద
ఏమీ లేదమ.  అయినా సస్నేహముం అనేద లాభ,

నషట్టిలపెహై  ఆధారపడకూడదమ.  సస్నేహముం
సస్నేహమే!" చెపిపముంద జముంక పిలల్లి. 
అటమపెహైన చేప-  జముంకల సస్నేహముం ఎముంతో కాలముం
కొనసాగిముంద.  తమక వలమ  చికిక్కునపపడలాల్లి
రెముండూ కలమసమకొని నీటలోనమ, భసూమ మీద
జరిగే  మమచర్చిటల్లినమ  కథలమ  కథలమగా
చెపపకముంటసూ సముంతోషముంగా ఉనాస్నేయి!
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దయషలతో సస్నేహముం 
రచన: G. దవష శ్రీ, K. కరీనా అముంజుముం, ఏడవ తరగతి, అనముంతపరముం. 

చలా కాలముం కిప్రతముం గదవ్వల అని ఓ ఊరమ
ఉముండేద.  గదవ్వల  పప్రకక్కునే  ఒక  దటట్టిమెహైన
అడవి.  ఆ  అడవి  పేరే   దయషల  అడవి!

రజూ  రాతిబ్ర  ఎనిమద  దటగానే  అడవిలో
అముంతట  దయషలమ  నిముండకనేవి.

కనబడడవాళల్లినలాల్లి భయపెటట్టివి. 

దముంతో  రానమ  రానమ  ఊళళ్ళే  జనాలమ
రాతిబ్రపూట  బయటకి  రావాలముంటనే
భయపడటముం  మొదలమ  పెటట్టిరమ.
కొతత్తవాళళ్ళేవరెహైనా  వసత్త  ఊళళ్ళేవాళళ్ళేక  మహా
ఇబబ్బముందగా ఉముండేద.  వాళల్లిక ఈ దయషల
సముంగతి చెపపనసూలేక,  చెపపకముండ ఉముండనసూ
లేక  యమయతన పడేవాళమళ్ళే.   కొముందరమ

గాడ్రామవాసమలమ   ఆ  ఊరమ  వదల
వెళళ్ళేపోయరమ.  ఉనస్నే  ఊరమ  వదలలేక
కొముందరమ,  డబమబ్బలమ లేక కొముందరమ మటమక
అకక్కుడే  ఉముండపోయరమ.  రానమ  రానమ
బయట  వాళళ్ళేముందరికీ  ఆ  ఊరి  సమసష
తెలసిపోయిముంద.  దముంతో కొతత్తవాళళ్ళేవరసూ ఆ
గాడ్రామానికి రాకముండ తపపక తిరగసాగారమ. 
ఇలా  కొనాస్నేళమళ్ళే  గడచక,  ఈ  బాధనమ
తటమట్టికోలేక  ఊళళ్ళే  ఉనస్నేవాళళ్ళేముంతా  కలసి
మాటల్లిడకనాస్నేరమ.  "ఏముం  చెయషల,  దనికి
పరిషక్కురముం  ఏముంట?  ఎవరెహైనా మముంచి భసూత
వెహైదమషలమ  వటని  మటమట్టి  పెటట్టిగలరా?"

అనాస్నేడ ఊరి పెదద్ద. 
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"ఒకట రెముండ దయషలనెహైతే భసూతవెహైదమషలమ
ఏ  ససాలోనో  బముంద  చెయషగలరేమో  గానీ,

ఇనిస్నే  దయషలనమ  ఎవరెహైనా  ఏముం
చేయగలరమ?"  పెదవి  విరిచడ  ఊరి
పూజారి. 

పూజారి  అలా  అనటముంతో  చమటసూట్టి
ఉనస్నేవాళళ్ళేముంతా  దగాలమ  పడ  మౌనముంగా
ఉముండపోయరమ. 
అముంతలో పూజారి కొడక విశవ్వశమ  "నాక
తెలమసమ-  దయషలమ  మనలస్నే  ఏమీ
చెయషకముండ ఉముండలముంట ఏముం చెయషలో-

మనముం  వాటతో  సస్నేహముం  చెయషల!"  అని
అరిచడ. 

అముంత  విచరముంలోనసూ  ఊళళ్ళే  జనాలముంతా
నవావ్వరమ.   "దయషలతో  సస్నేహ ముం
చెయషలట!" అని. 

అముందరసూ  నవవ్వటమెహైతే  నవావ్వరమ  గానీ,

నిజముంగా ఏముం చేసత్త  సమసష దసూరమౌతమముందో
ఎవవ్వరికీ  తెలనే  లేదమ.   ఒకరజముంతా
ఆలోచిముంచక,  'ఎవరిదగరరా  వేరే  ఏ
ఉపాయమసూ లేదమ' అని నిరార్థరణ అయషక,

పూజారి  అనాస్నేడ-  "పిలల్లిలమ  భగవముంతమడ

రసూపాలమ  అముంటరమ.  వడ చెపిపనటమల్లి  చేసి
చసూదద్దముం.  వేరే  మారర ముం  కూడ  ఏద  లేదమ
గద!" అని. అముందరసూ  తల ఊపారమ. 

ఆ రజు రాతిబ్ర ఎనిమద గముంటలకలాల్లి ఊళళ్ళే
పెదద్ద  మనమషమలమ,  పిలల్లిలమ  అముందరసూ
బయటకి వచిర్చి కూరమర్చినాస్నేరమ. 
అముంతలోనే   దయషలమ  వికవికమముంటసూ
వచర్చియి-  "ఓయ!  మనమషమలమ!  ఓయ! 

మనమషమలమ!" అని  అరమచమకముంటసూ. 

అయితే  అవి  తవ్వరలోనే  విపరీతమెహైన
ఆశర్చిరాషనికి  గమరయషయి-  వళళ్ళేవవ్వరసూ
తమని చసూసి భయపడటముం లేదమ! 
అముంతలో  పిలల్లిలమ  కొముందరమ  మమముందమకొచిర్చి,

దయషలకేసి చసూససూత్త ఉతాస్సుహముంగా  "ఏయ!
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దయషలసూ! మీరమ మాతో సస్నేహముం చేసాత్తరా?"

అని అడగారమ. 
దయషలమ  ఒకదని  మమఖముం  ఒకట
చసూసమకనాస్నేయి.   "మీరమ  మనమషమలమ;
మేమమ  దయషలముం-  మరి  సస్నేహముం  ఎలా?"

అడగిముందో  మమసల దయషముం. 

"దనిదేమమముంద,  నేనమ రెముండో తరగతి,  వడ
ఏడో తరగతి.  అయినా మేమదద్దరముం సస్నేహముం
చేసమత్తనాస్నేమమ  కద,  అలాగే"  చెపాపడ
ససూరషముం. 

దయషలనీస్నే  తలలమ  ఊపకనాస్నేయి.

"బాగానే  ఉముంటమముందేమో!  మాకూ  వేరే
ఎవవ్వరసూ సస్నేహితమలమ లేరమ" అనాస్నేయి కొనిస్నే.
కొముంచెముం  సప  గముందరగోళముంగా  ఏమేమో
చరిర్చిముంచమకనస్నే  తరావ్వత  ఒకే  గొముంతమతో
"మేమమ మీతో సస్నేహముం చేయడనికి సిదద్ధాముం"

చెపాపయవి. 

"సరే,  సస్నేహముం  చేదద్దమముంటమనాస్నేరమ;  చేసాత్తముం.

కానీ  అసలమ  సస్నేహముం  చేయటముం  అముంట
ఏమట?” అడగిముంద ఒక దయషముం. 

"ఏమమముంద, సస్నేహముం చేయటముం అముంట ఒకరితో

ఒకరమ చలా మముంచిగా ఉముండటముం; వసమత్తవులమ
ఇచిర్చి  పచమర్చికముంటమముండటముం,  ఎదమరయి-

నపపడలాల్లి  చిరమనవువ్వ  నవవ్వటముం.

'బాగమనాస్నేవా'?  అని  పలకరిముంచటముం-"

చెపిపముంద  కరమణ,  ఉతాస్సుహముంగా. 

దయషలనీస్నే సముంతోషముంగా తలలమ ఊపాయి. 

"నేనమ  చలా  మముంచిగా  ఉనాస్నేనా?  నీకేముం
బహమతి  ఇషట్టిముం?  ఇలాగేనా  నవేవ్వద?

బాగమనాస్నేరా?"  అని  గముందరగోళముంగా
మనమషమలమ,  దయషలసూ  అముందరసూ
ఒకరినొకరమ అడగమతసూ గడపారమ ఆరజు.

మనమషమలమ  తమ దగరరమనస్నే  పళమళ్ళే,  తామమ
చేసిన  వముంటకాలమ  దయషలక  తెచిర్చి
పెటట్టిరమ.  దయషలమ  తమ  దగరరమనస్నే
బముంగారమసూ నగలసూ తెచిర్చి ఇచర్చియి. 

ఇటల్లి  కొముంతకాలముం  గడచేసరికి,  గదవ్వల క
ఇక దయషల బడద పోయిముంద. 

ఎముందమకముంట  మనమషమలతో  సస్నేహముం  చేససూత్త
చేససూత్త,  పూరిత్తగా  మనమషమల  అలవాటమల్లి
నేరేర్చిసమకొని,  మముంచివెహైపోయయవి.  ఇక
ఎవవ్వరికీ దయషల బడద లేనే లేదమ!
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మారిర్చిన పలల్లి 
మసూలముం : సిహచ్. జయదమరర, 7 వ తరగతి, మరాషలగసూడ, నలొరముండ జలాల్లి. 
మారమపచేరమపలమ: కొతత్తపలల్లి 

తనవాళల్లిముంటసూ  లేని  వెముంకటకి  వారసతవ్వముంగా
రెముండెకరాల  పొలముం  మటమక  వచిర్చిముంద.

అయినా  దనిస్నే  సాగమ  చేసముందమక  అతని
దగరర  డబమబ్బముండేద  కాదమ.  ఆ  కొదద్దపాట
డబమబ్బకోసముం  అతనమ,  అతని భారష  అముంజల
నానా  తముంటలసూ  పడేవాళమళ్ళే.
భారాషభరత్తలదద్దరసూ  కూలకి  పోయి,  ఆ
కూలడబమబ్బలోల్లి  కొముంత  వెనకేసమకొని  వాటతో
పొలముం  సాగమ  చేసమకనేముందమక
పప్రయతిస్నేముంచరమ. 
ఎముంత  చేసినా  పలల్లిలో  ఎదమగసూ  బొదమగసూ
ఉముండేద  కాదమ.  అముంతలో  ఓసారి  కరమవు

వచిర్చి,  పొలముంలో  వేసిన  పముంటముంతా
దెబబ్బతినస్నేద.  ఆ  దెబబ్బతో  వెముంకట,అముంజల
ఎవరెవరి  దగరర  అపపలమ  చేసి,  వడడలమీద
వడడలమ కటట్టి, ఉనస్నేదముంతా పోగొటమట్టికనాస్నేరమ. 
"పటస్నేముం  వెళళ్ళేపోదముం  వెముంకటీ,  ఇకక్కుడ  ఇక
మనక జరగదమ" అముంద అముంజల ఓ రజున. 

"నాకూ  అదే  అనిపిసత్తముంద  అముంజల,  కానీ
పటస్నేముంలో  మనక  ఈ  వాతావరణముం
ఉముండదమ-  గాల  బాగమముండదమ;  నీళమళ్ళే
బాగమముండవు-  అముంతా  కాలమషషముం.  మన
బబ్రతమక  తీరమ  పూరిత్తగా  మారిపోతమముందని
చసూసమత్తనాస్నేనమ" అనాస్నేడ వెముంకట. 
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"ఇపపడ మన బబ్రతమక సమఖముంగా ఏమమనస్నేద
గనక?  పటస్నే ముం  పోయి  చసూదద్దముం,  అకక్కుడ
జరగక పోతే మళళ్ళే వెనకిక్కు వచేర్చిదద్దముం" అముంద
అముంజల. 

అటల్లి పటస్నేనికి వచిర్చిన వెముంకట-అముంజల
రకరకాల పనమలమ చేశరమ.  ఇముంట పనమలక
కూలలమగా  పోయరమ;  ఇళళ్ళే  కాపలా
పనమలమ,  పాతబ్రలమ  కడగే  పనమలమ  చేశరమ;
మెలల్లిగా  పొదమప  చేసమకనాస్నేరమ-  చినస్నే
కిరాణా దమకాణముం ఒకట తెరమచమకనాస్నేరమ. 
కాలముం  కలసి  వచిర్చిముంద.  దమకాణముం
విసత్తరిముంచిముంద. బాగా డబమబ్బ వచిర్చిముంద. వెముంకట
కాసాత్త  వెముంకటశవ్వరమల్లి  అయషడ.

చలామముందకి  సాయముం  చేశడ.

'గొపపవాడ'  అని  పేరమ  తెచమర్చికనాస్నేడ.

అముంతలోనే వాళళ్ళేక సాయి పటట్టిడ.  భారాష
భరత్తలదద్దరసూ  మమరిసిపోయరమ.  వాడని  ఓ
గొపప బడలో చదవిముంచరమ. కషట్టిముం తెలకముండ
పెముంచరమ. 
సముంత ఊరముంట ఇషట్టిముం ఉనస్నే వెముంకట కబ్రమముంగా
కలవారిపలల్లిలో  ఓ  ఇరవెహై  ఎకరాల  భసూమ
కొనాస్నేడ.  తమ ఇముంటకి కావలసిన బియషముం,

పపపలమ  అనీస్నే  అకక్కుడే  కదృతిబ్రమ  ఎరమవులమ
లేకముండ  పముండముంచమకనే  ఏరాపటమల్లి
చేసమకనాస్నేడ. 

సాయి  పదో  తరగతి  దటసరికి,  వాళల్లిమమ్మి
అముంజల  ఆరగషముం  దెబబ్బతినస్నేద.  ఆమెక
మముంచి  పరిసరాలమ,  ఆరగషకరమెహైన
వాతావరణముం  కలపముంచటముం  అవసరముం.

"సముంపాదముంచిముంద చలమ. మనముం ఈ పనమలనీస్నే
కటట్టిపెటట్టి  ఇక  పలల్లిక  వెళళ్ళేపోదముం"

అనమకనాస్నేరమ భారాషభరత్తలదద్దరసూ. 

అయితే  సాయికి  అద  ఏ  మాతబ్రముం  ఇషట్టిముం
కాలేదమ.  వాడ  ఆ  పప్రతిపాదననమ  తీవప్రముంగా
వషతిరేకిముంచడ. "మీరమ వెళత్త వెళళ్ళేముండ.  నేనమ
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మాతబ్రముం  పటస్నేముంలోనే  ఉముంటనమ"  అని
మొముండకేశడ.  నిజముంగా  కూడ  వాడవనీస్నే 
పటస్నేముం  పోకడలే.  తలల్లిదముండప్రలమ  పలల్లినమముండ
వచిర్చినా,  వడ  ఏనాడూ  పలల్లి  మమఖమే
చసూసి  ఎరమగడ  కద?!   పటస్నేముంలో  ఉనస్నే
వసతమలమ,  సౌకరాషలక  అలవాటమ  పడన
సాయి  అవి  లేకముండ  ఉముండే  జీవితానేస్నే
ఊహిముంచమకోలేకపోయడ. 

చివరికి వెముంకటశవ్వరమల్లి-అముంజల వాడ అకక్కుడే
ఉముండ  చదమవుకనేముందమక  ఏరాపటమల్లి  చేసి,

వాడని పటస్నేముంలోనే వదల,  తామమ మాతబ్రముం
పలల్లిక తిరిగి వచర్చిరమ. 
ఇపపడ  వాళమళ్ళే  కలవారిపలల్లిలోనే  అనిస్నే
వసతమలతోటీ  ఒక  ఇలమల్లి  కటమట్టికనాస్నేరమ;
దగరరమముండ పముంటలమ పముండముంచమకముంటమనాస్నేరమ;

కాలమషషముం  లేని  గాలని  పీలమసమత్తనాస్నేరమ;
నిజముంగా  మముంచి  నీళళ్ళేనమ  తాడ్రాగమతమనాస్నేరమ;
ఊళళ్ళే  జనాలక  ఉపయోగపడే  రకరకాల
కారషకబ్రమాలమ  చేపటట్టిరమ-  అముంతా బాగమముంద-

అముంజల ఆరగషముం కూడ మెరమగహైముంద-  కానీ,

సాయి మటమక పలల్లిక రాలేదముంట రాలేదమ!
అమామ్మినానస్నేలక తనకముంట ఎకక్కువ ఇషట్టిమెహైన
ఆ పలల్లి అముంట ఎముందమకనో, సాయికి చెపపలేని
అయిషట్టిముం ఏరపడముంద! చివరికి వాడకి సెలవలమ
ఇచిర్చినా,  తలల్లిదముండప్రలమ కొతత్త ఇముంటల్లి చేరినా,

వాడ  మాతబ్రముం  రాలేదమ-  పటస్నేముంలోనే
ఉముండపోయడ! 

సాయి చదవే కాలేజీకి ఒక రివాజు ఉనస్నేద.

'తమ విదషరమర్థలక నిజమెహైన  భారతదేశనిస్నే
చసూపిముంచల' అని వాళళ్ళే విశవ్వసముం. అముందమలో
భాగముంగా  వాళమళ్ళే  పప్రతి  ఏడద  తమ పిలల్లిలస్నే
ఏదో  ఒక  పలల్లినమ  సముందరిరముంచేముందమక
తీసమకళత్తరమ.  మమముందమగా  ఆ  ఊరిలో ఉనస్నే
పెదద్దమనమషమలవరినెహైనా  సముంపప్రతిముంచి,  అకక్కుడ
రెముండ మసూడ రజులపాటమ ఉముండేముందమక
వసతి  చసూసమకొని,  పిలల్లిలముందరినీ  బసమస్సులో
అకక్కుడకి తీసమకళత్తరమ.  అధాషపకలమ అకక్కుడ
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వారికి పలల్లి జీవితముంలోని రకరకాల అముంశలనమ
చసూపిససూత్త  వివరిసాత్తరమ. 
ఈసారి  కూడ  అలా  పిలల్లిలనముందరినీ
వెముంటబటమట్టికొని,  వాళమళ్ళే  పలల్లిక
బయలమదేరారమ.  "పిలల్లిలసూ!   పప్రతి  అముంశనీస్నే
జాగప్రతత్తగా  గమనిముంచముండ.  గమనిముంచిన
అముంశలనమ నోట్ చేసమకోముండ.  వెనకిక్కు రాగానే
'పలల్లి  జీవితముం'  గమరిముంచి  మీరమ  రాసిన
వాషసాలనమ  సమరిపముంచలస్సు  ఉముంటమముంద.

సరేనా?" చెపాపరమ అధాషపకలమ, బసమస్సులో. 

గమషముం  దగరరవుతమనస్నేకొదద్ద  వాతావరణముం
మారసాగిముంద.  ఇరమకహైన రడల్లి,  ఆగిపోయిన
వాహనాల  సార్థనే  పచర్చిని  పొలాలమ,  ఎతెత్తైన
కొముండలమ కనిపిముంచసాగాయి. "మనముం వెళమత్తనస్నే
పలల్లి  మర  ఐదమ  కిలోమీటరల్లి  దసూరముంలో
ఉముంద. అయితే అకక్కుడకి చేరేమమముందమ మనముం
'కోన'లో ఆగి, అకక్కుడనస్నే గమడని సముందరిరముంచి
పోదముం" చెపాపరమ అధాషపకలవారమ. 
కోనలో  దగిన  పిలల్లిలముంతా  అనముందముం
పటట్టిలేకపోయరమ-  ఉతాస్సుహముంతో  గముంతమలమ
వేశరమ. పెదద్ద పెదద్ద వదృక్షాలమ, పెదద్ద మెటల్లిబావిలో
మెరమసమత్తనస్నే  సవ్వచచ్ఛమెహైన  నీళమళ్ళే,  పప్రకక్కునే

పప్రవహిసమత్తనస్నే  వాగమ,  శమభబ్రముంగా  ఊడర్చి
మమగమరలమ  పెటట్టిన  పరిసరాలమ-  ఆ  పప్రశముంత
వాతావరణముం  మొతత్తముం  ఆనాడ  పిలల్లిల
కోలాహలముంతో కళకళలాడముంద.

సాయి,  మతమప్రలమ  అముందరసూ అకక్కుడ ఎగిరి,

దసూకి,  సాస్నేనాలమ  చేసి,  గమడలో  దేవుడని
దరిరముంచమకొని,  భోజనాల  వేళక  కొముండల
నడమన ఉనస్నే ఆ పలల్లిక బయలమదేరారమ. 

పలల్లిలో ఓ పెదద్ద పొలముంలో ఉనస్నే రేకల షెడడలో
వాళల్లిముందరికీ  భోజనముం,  వసతి  ఏరాపటమల్లి  చేసి
ఉనెహైస్నే.  అదమద్భుతమెహైన  భోజనముం  వాళళ్ళేకోసముం
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ఎదమరమచసూససూత్త ఉముండముంద. 

ఆరజముంతా పముంటపొలాల గమరిముంచీ,  మొకక్కుల
గమరిముంచీ  రకరకాల  విషయలమ
తెలమసమకనాస్నేరమ  వాళమళ్ళే.  పొలాలోల్లి  నీళమళ్ళే
పారిముంచటముం  గమరిముంచీ,  బిముందమ-తమముంపర
సదషల గమరిముంచీ,  టడ్రాకట్టిరమల్లి-కోతల యముంతాడ్రాల
గమరిముంచీ  ఇలా  తమక  తెలని  ఎనెస్నేనోస్నే
సముంగతమలమ తెలమసమకనాస్నేరమ. 

"ఈ పొలముం యజమానిగారమ గొపప పప్రకదృతి
పేప్రమ.  ఇవాళళ్ళే  రాతిబ్ర  మనముందరికీ  వాళల్లి
ఇముంటల్లినే, భోజనముం" అని వాళల్లిముందరినీ పలల్లిలోకి
తీసమకళళ్ళేరమ  అధాషపకలవారమ.  అముందరసూ
ఉతాస్సుహముంగా ఆ యిముంటల్లి అడగమ పెటట్టిరమ.
పెదద్దవాకిల,  అముందమెహైన  లోగిల,  వాకిలకి

మమముందమ  ఓ చకక్కుని పెదద్ద  పముందరి,  పముందరికి
అలమల్లికొని  ఉనస్నే  తీగలమ,  తీరమగా  పూసిన
పూల  నమముండ  వెలమవడే  సమవాసన,

మరవెహైపన  వముంటకాల  ఘమమఘమమ-

అముందరితో  బాటమ  సాయి  కూడ
మెహైమరచిపోయడ. 

చసూడగా ఆ యిలమల్లి వేరెవరిదో కాదమ- సాయి
వాళల్లిదే!  ఇముంటల్లి  అడగమ  పెటట్టిగానే  వాళల్లి
అమామ్మి  నానస్నేలమ  పరమగమన  వచిర్చి  వాడని
దగరరికి తీసమకనాస్నేరమ! 
"ఇముంతసపూ మాకవవ్వరికీ ఈ సముంగతి చెపపనే
లేదమ కదరా! నమవెవ్వముంత అదదృషట్టివముంతమడవిరా,

మీ  ఇలమల్లి  ఎముంత  బాగమముందరా!  మీ
అమామ్మినానస్నేలముంత  మముంచివాళమళ్ళేరా!"  ఇలా
తోట  విదషరమర్థలముందరసూ  తనని  పొగడత్తల
వరర్షముంలో  మమముంచెతిత్తతే,  దనిస్నే  తనమ
ఇముంతకాలమసూ చసూడనెహైనా చసూడనముందమకూ,

కోపముం  చేసమకనస్నేముందమకూ  సాయికి
ఎకక్కుడలేని సిగమర వేసిముంద. 

అటమ  తరావ్వత  వాడకి  తమ  ఇలల్లినాస్నే,  పలల్లి
అనాస్నే  ఎకక్కుడ  లేని  ఇషట్టిముం  కలగిముందని  వేరే
చెపపనకక్కురేల్లిదమగా?! 
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పెదద్దపేరల్లితో తముంట
పముంథొమమ్మిదో శతాబద్దప జపాన్ లో అముందరసూ పెదద్ద  పెదద్ద  పేరమల్లి  పెటమట్టికనే వారట;  అయితే తరావ్వతత్తరావ్వత
అముంతా చినస్నే పేరల్లికి మారారట. "ఆ మారమప ఎలా వచిర్చిముందో తెలమసమకోవాలముంట ఈ కథ చదవముండ"  అని
పముంపిముంద  భవష.  బాబోయ,  ఎనిస్నే  విషయలమ  నేరమర్చికముంట  తయరెహైముందో  కద,  ఈనాట  మన  ఈ
నాగరికత?! 

సవ్వచచ్ఛనమవాదముం: భవష కాట ట్రగడడ, ఆరవ తరగతి, రిషవాషల ససూక్కుల, మదనపలల్లి, చితసూత్తరమ జలాల్లి 

అనగా అనగా జపాన్ దేశముంలో ఒక అనస్నే-తమమమ్మిడ ఉముండేవారమ.  అనస్నే  1880  లో పటట్టిడ;

తమమమ్మిడ 1887 లో పటట్టిడ. 

1880 లో  పటట్టిన తమ మొదట కొడకిక్కు వాళళ్ళే అమామ్మినానస్నేలమ ఆనాట ఆచరముం పప్రకారముం
'టకిటకి టముంబోనో సారముంబో హరి కరి బమష కీ పెరి పెముంబో హహై కహై పముం పముం నికినో మీనో
డముంబరాకొ" అని పేరమ పెటట్టిరమ. 
ఆనాట  జపాన్  లో  ఇముంకో  నమమ్మికముం  కూడ  ఉముండేదట-  ఎవరినెహైనా  సరే  పూరిత్త  పేరమతోనే
పిలవాలట-  లేకపోతే  అశమభముం! అముందమకని వలహైనముంత వరకూ ఈ పిలల్లివాడని అసలమ ఎవవ్వరసూ

జపాన్ దేశప జానపద కథ
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పిలవకముండనే పని నడపిముంచరట! 

ఇక ఆ తరావ్వత, 1887  లో తమమమ్మిడ పటట్టినాటకి,  ఆ తలల్లిదముండప్రల ఓపిక నశముంచిముంద.  పెదద్ద
కొడకకి ఉనస్నే పెదద్ద  పేరమతో అపపటకే విసిగిపోయి ఉనాస్నేరమ మరి!  అముందమకని వాళమళ్ళే తమ
ఆచరాలనమ పకక్కున పెటట్టిసి,  కొతత్తగా పటట్టిన తమమమ్మిడకి 'యకచి సమో' అని ఏదో ఒక చినస్నే
పేరమ పెటట్టిశరమ.  "అటల్లి ఎముందమక పెడతారమ?!  అశమభముం!  మరీ అముంత చినస్నే పేరా?!  ఎటల్లిముంట
రజులమ వచర్చియి?!"అని మమసలవాళమళ్ళే అముందరసూ గొణమగమతసూనే ఉనాస్నేరట- అయినా వాళళ్ళే
అమామ్మినానస్నేలమ వాళల్లిని అసస్సులమ పటట్టిముంచమకోలేదమ.  
ఒకరజు అనస్నే-తమమమ్మిడ ఆడకనేటపపడ,  హఠాతమత్తగా యకచి సమో కాసాత్త అకక్కుడనస్నే
దగమడ బావిలో పడపోయడ. 

అనస్నే  పరిగతమత్తకముంటసూ  వెళల్లి  "అమామ్మి!  అమామ్మి!  రామామ్మి!  యకచి  సమో  బావిలో
పడపోయడ!" అని అరిచడ. 

వెముంటనే  అమమ్మికాసాత్త  పరిగతమత్తకముంటసూ  వెళల్లి,
నానస్నేతో  "యకచి  సమో  బావిలో  పడ
పోయడట!" అని చెపిపముంద. 

నానస్నేకూడ  తక్షణముం  పరిగతమత్తకముంటసూ  వెళల్లి
"తోటమాల!  తోటమాల!  యకచి సమో
బావిలో పడపోయడ!" అని అరిచడ. 

తోటమాల  పరమగతమత్తకముంటసూ  వచిర్చి
ధడలమన  బావిలోకి  దసూకి,  మమనకలమ
వేసమత్తనస్నే యకచి సమోనమ  కాపాడడ. 

కొనిస్నే రజుల తరావ్వత, ఈ సారి అనస్నే బావిలో
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పడపోయడ. 

తమమమ్మిడ పరిగతమత్తకముంటసూ అమమ్మి దగరరికి వెళల్లి  "అమామ్మి!  అమామ్మి!  టకి టకి టముంబోనో.......!"

అముంటసూ పేరముంతా చెపిప, "బావిలో పడపోయడ!" అనాస్నేడ. 

"ఓరాస్నేయనో"  అనమకముంటసూ  అమమ్మి  పరిగతమత్తకముంటసూ  నానస్నే  దగరరికి  వెళల్లి  "టకి  టకి
టముంబోనో.......!" అని పేరముంతా చెపిప, "బావిలో పడపోయడట" అముంద. 

నానస్నే  పరమగతమత్తకముంటసూ తోటమాల దగరరికి  వెళల్లి  "ఓయ!  టకి టకి  టముంబోనో........"  అని
పేరముంతా చెపిప "బావిలో పడపోయడ; కాపాడ! " అనాస్నేడ ఆముందోళనగా. 

తోటమాల  పరిగతమత్తకముంటసూ  వెళల్లి  బావిలో  దసూకి  "టకి  టకి  టముంబోనో...."ని  బయటకి
తీసమకవచర్చిడ. 

అపపటకే  పొటట్టినిముండ నీళమల్లి  తాడ్రాగి  తాడ్రాగి,  చనిపోయే పరిసిర్థతికి  వచర్చిడ  'టకిటకి  టముంబోనో
సారముంబో హరి కరి బమష కీ పెరి పెముంబో హహై కహై పముం పముం నికినో మీనో డముంబరాకొ'.

అపపడ అకక్కుడ  చేరిన  జనాలముందరసూ అతని  పొటట్టిని  నొకిక్కు  నీరమ  బయటకి  తీసి,  అతని
పాడ్రాణానెహైస్నేతే రక్షిముంచరమ కానీ, అతనమ కోలమకనేముందమక చలా రజులే పటట్టిముంద! 

ఇక  దముంతో ఆనాట నమముండ జపాన్ లో అముందరసూ తమ పిలల్లిలకి  చినస్నే  పేరమల్లి  పెటమట్టికోవడముం
మెదలమపెటట్టిరమ- లేకపోతే వాళల్లి పిలల్లిలక భదబ్రత ఉముండదమ కద, అముందమకని!

ఇముంతకీ మరి మీ పూరిత్త పేరేముంట?  :-)

కోట రసూపాయల నెక లస్ కముంట విలమవెహైనద, మన 'నెక' .

తియషట పముండక పనాద పలల్లిట కాయేనని మరమవరాదమ.

కొతత్త పాఠముం
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హిమబాల 
ఆముంగల్లికథ 'సస్నేవెహైట్' తెలమసా ? ఇదగో, ఇకక్కుడనస్నేద ఆ సస్నేవెహైట్ కథ- ఎటొచీర్చి పేరల్లినీస్నే మన దేశపవి ! 
అనమవాద-అనమసరణ: ఎస్. కమారి, తొమమ్మిదవ తరగతి, క.జ.బి.వి ససూక్కుల, సి.క. పలల్లి. 

అనగా  అనగా  ఒక  చినస్నే  రాజాషనిస్నే
దెహైవనముందనమడ-సమనముందమాల  అనే  రాజు-

రాణి  పరిపాలముంచేవారమ.  వాళల్లిక  అనిస్నే
సముంపదలసూ  ఉనాస్నేయిగానీ,  పిలల్లిలమ  మాతబ్రముం
లేరమ. 
అయితే ఒకసారి సమనముందమాల కిటకీ దగరర
కూరర్చిని  పూలమ  అలమల్లికముంటసూ  ఏదో
ఆలోచనలో పడముంద.  ఆ పరధాషనముంలో తన
చేతిలోని ససూద వేలమక గమచమర్చికొని నాలమగమ
చమకక్కుల  రకత్తముం  కిటకీ  అముంచమమీద  పడముంద.

చమరమకక్కుమనేసరికి రాణి ఈలోకముంలోకి వచిర్చి
చసూసమకనేసరికి,  కిప్రముంద  పడన  ఆ  రకత్తప
చమకక్కులమ  ఓ  ఎరప్ర  గమలాబిలాగా  అముందముంగా

కనబడడయి.

 పిలల్లిల ధాషసలో ఉనస్నే రాణి దనిస్నే చసూససూత్త
"అబబ్బ!  నాక ఇలా గమలాబీ  లాముంట పాప
పడతే  ఎముంత  బాగమముంటమముంద,  కద!"

అనమకముంద. 

ఆముంగల్లి జానపద కథ
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సరిగార అపపడే ఆకాశముంలో పోతమనస్నే శవుడ-

పారవ్వతిలక  ఆమెమీద  దయ  కలగిముంద.

వాళమళ్ళే  "తథాసమత్త"  అనాస్నేరమ.  అనేసరికి
ఇముంకేమమముంద, రాణీకి కొనాస్నేళల్లి తరమవాత  ఒక
పాప  పటట్టిముంద.  రాజు  రాణిల  ఆనముందనికి
మేరలేదమ.  ఆ పాపక  'హిమబాల'అని పేరమ
పెటట్టి, అలాల్లిరమమమదమద్దగా పెముంచమకోసాగారమ. 

అయితే కాలముం ఎపపడూ ఒకేలాగా ఉముండదమ
కద,  కొనాస్నేళల్లిక  రాణీగారికి  ఏదో  తెలని
జబమబ్బ  చేసిముంద.  రాజుగారమ  ఎముంతమముంద
వెహైదమషలనమ పిలపిముంచినా లాభముంలేకపోయిముంద.

చివరికి ఆమె చనిపోయిముంద.  హిమబాలేమో,

మరి  ఇముంకా  చలా  చినస్నేదయ!  ఆమె
బాధషతలమ  చసూసమకనేముందమకని,  రాజుగారమ

మళళ్ళే పెళళ్ళే చేసమకనాస్నేరమ.  ఇపపడయననమ
పెళళ్ళే  చేసమకనస్నే  'విజయసమముందరి'కి
హిమబాల  బాగోగమలకముంట  తన  అముందముం
అముంటనే గొపప శప్రదద్ధా ఉముండేద. 

ఆ రజులోల్లి కూడ, ఇపపటలాగానే రాజషముంలో
రకరకాల సమసషలమ ఉముండేవి.  రాజుగారమ ఆ
సమసషలతోట  వషసత్తముంగా  ఉముండ,  ఇముంట
గమరిముంచి  ఎకక్కువగా  పటట్టిముంచమకనేవారమ
కాదమ.  అటల్లి  ఇముంట  విషయలలో
విజయసమముందరి  పెతత్తనముం  చెలాయిముంచటముం
మొదలహైముంద.   ఆమె  హిమబిముందమనమ
రకరకాల  ససూటపోట  మాటలమ  అనేద.

హిమబిముందమ  చేత  అనిస్నే  ఇముంట  పనమలసూ
చేయిముంచేద. 

చినస్నేరాణి విజయసమముందరి దగరర ఒక మాయ
అదద్దముం ఉముండేద.  రజూ పొడ్రాదమద్దన లేచి,  సాస్నేనముం
చేసి,  ఆ మాయ అదద్దముం తీసి, "ఈ లోకముంలో
నాకముంట  అముందమెహైన  వాళమల్లి  ఎవరెహైనా
ఉనాస్నేరా?"  అని  అడగేదమె.  "నీకముంట
ఎవరసూ అముందముంగా లేరమ"  అని సమాధానముం
ఇచేర్చిద   మాయ  అదద్దముం.  చినస్నేరాణి  చలా
గరవ్వపడేద.  మమరిసిపోతసూ  చిరమనవువ్వ
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నవువ్వకనేద. 

కొనాస్నేళల్లిక హిమబాల పెదద్దద అయిషముంద.  ఎరప్ర
గమలాబీలాగా  చలా  అముందముంగా
తయరయిముంద.   ఇముంటల్లి పనమలమ చేస చేస
వాటననిస్నేటనీ  కూడ  నేరమర్చికనస్నేద.  ఆ
సమయముంలో  ఒక  రజున  రాణి  మాయ
అదద్దముం తీసి,  ఎపపట మాదరే  "ఈ లోకముంలో
నాకముంట  అముందమెహైన  వాళమళ్ళే  ఎవరెహైనా
ఉనాస్నేరా?"  అని  అడగిముంద.  "ఓఓఁ  లేకేమ?

ఉనస్నేద!  ఇవాలట్టిరజున  పప్రపముంచముంలోకలాల్లి
అముందగతెత్త  ఎవర  కాదమ-  నీ  కూతమరమ
హిమబాల!"  అని   సమాధానముం  ఇచిర్చిముంద
అదద్దముం.  

అద వినగానే విజయసమముందరికి చలా కోపముం
వచిర్చిముంద.  "ఏద ఏమెహైనా సరే!  ఈ లోకముంలో
నాకముంట  అముందమెహైన  వాళమల్లి  ఉముండకూడదమ.
హిమబాలనమ చముంపెయషల- ఇక వేరే మారరముం
లేదమ"  అని,  దరిన పోతమనస్నే   బాటసారిని
ఒకడని పిలపిముంచిముంద- 

"అదగో,  అకక్కుడ  ఆడకముంటమనస్నేదే,  ఆ
పిలల్లినమ  అడవికి  తీసమకళమళ్ళే.  ఎవరికీ
తెలకముండ  చముంపెయిష.  చముంపినముందమక

గమరమత్తగా  దని కళల్లినమ నాక  తెచిర్చి ఇవువ్వ-
నీక  పదకాలాలక  సరిపడ  డబమబ్బ  అముందే
ఏరాపటమ  నేనమ  చేసాత్తనమ"  అని  ఆశపెటట్టిముంద.

"అటల్లి చెయషలేదముంట నినమస్నే చముంపి నీ తలనమ
కోట గమమామ్మినికి వేలాడదసాత్తనమ జాగప్రతత్త" అని
అతనిస్నే బదరిముంచిముంద కూడ. 

దముంతో  బాటసారి భయముంతో "చితత్తముం
మహారాణీ!"  అని హిమబాల దగరరికి పోయి
"నేనమ  నీక  అముందమెహైన  పూలమ,  జముంకలమ,
చిలమకలమ చసూపిసాత్తనమ రామామ్మి"  అని పేప్రమగా
మాటల్లిడ,  అడవిలోకి  తీసమకళల్లిడ.

అకక్కుడనస్నే  పూలనమ,  జముంతమవులనమ  చసూసి
హిమబాల  అమాయకముంగా  మమరిసి-

పోయిముంద;  సముంతోషముంగా గముంతమలమ  వేసిముంద.
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ఆ  పాప  అమాయకతావ్వనిస్నే  చసూసిన
బాటసారికి  ఆమెనమ  చముంపేముందమక  చేతమలమ
రాలేదమ.  అతనమ ఆ పాపక నిజముం చెబమతసూ
"పాపా! మీ చినస్నేమమ్మి నినమస్నే చముంపమని నాక
అపపగిముంచిముందమామ్మి.  అయితే  నేనమ  నినమస్నే
చముంపనమ-  ఇకక్కుడే వదలేసాత్తనమ.  నీ రాత ఎలా
ఉముంట  అలా  జరమగమతమముంద-  కానీ  నమవువ్వ
మటమక  ఇక  మన  రాజాషనికి  రాక!

వచర్చివముంట  రాణి   చేతిలో  నీక  చవు
తపపదమ!"  అని  ఆమెనమ  అకక్కుడే  వదలేసి,

గబగబా వెళళ్ళేపోయడ. 

పోతసూ పోతసూ అతనమ దరిలో ఒక జముంకని
చముంపి,  దని  కళమల్లి  తీసమకళళ్ళే  "ఇదగోముండ
మహారాణీ!  హిమబాల  కనమస్నేలవిగో"  అని
ఆమెక  అపపగిముంచడ.  రాణి  చలా
సముంతోషపడముంద.  మరమనాడ  ఉదయనస్నే
ఆమెక  ఇముంక  అదద్దముంలోకి  చసూడబమదద్ధా
కాలేదమ. "ఎలాగసూ హిమబాల చనిపోయిముంద
కద, అముందమకని ఇముంక ఈ లోకముంలో నాకముంట
ఎవరసూ  అముందముంగా  ఉముండ  ఉముండరమలే"

అనమకొని అదద్దముంలో చసూడటముం మానేసిముంద. 

ఇక  అకక్కుడ  అడవిలో  హిమబాల

ఏడర్చికముంటసూ  పోతమముంట,  అడవి  మధషన
ఆమెకొక  చకక్కుని  పెముంకటలమల్లి  ఒకట
కనిపిముంచిముంద.  ఆ సరికి  హిమబాలక చలా
ఆకలగా  ఉముంద;   ఆ  ఇముంట  తలమప  తీసి
ఉముంద-  కానీ  తలమప  తడతే  ఎవవ్వరసూ
పలకలేదమ.  హిమబాల  కొముంచెముం
అనమమానముంగానే ఆ ఇముంటల్లికి వెళల్లి చసూసిముంద-

ఎవవ్వరసూ  కనబడలేదమగానీ  అకక్కుడ  టబమల
మీద  రకరకాల  వముంటకాలమ  చకక్కుగా  పేరిర్చి
ఉనాస్నేయి.  ఆకలగొని  ఉనస్నే  హిమబాల  ఆ
వముంటకాలనీస్నే చకక్కుగా తిని, అకక్కుడే పడకొని
నిదబ్రపోయిముంద. 

ఆ  యిలమల్లి  నిజానికి  ఏడగమరమ
మరమగమజురలద.  వాళమళ్ళే  రజూ  వముంటముంతా
మమగిముంచమకొని,  అడవిలోకి  వెళళ్ళే  మరమసట
రజుక  కావలసిన  వసమత్తవులస్నే
సముంపాదముంచమకొని వసమత్తముంటరమ. అటల్లి 
కాసపటకి  ఇముంటకొచిర్చిన  మరమగమజురలక
తెరిచి ఉనస్నే వాకిల కనిపిముంచిముంద- "ఓఓఁ!  మన
ఇముంటల్లి  ఎవర  దముంగలమ  పడడరమ!"  అని
హడవిడగా  ఇముంటల్లికి  వచిర్చిన
మరమగమజురలక,  అకక్కుడ  నిదబ్రపోతమనస్నే
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హిమబాల  కనిపిముంచిముంద.  ఆమెనమ  చసూసి
వాళళ్ళేక  చలా  మమచర్చిట  వేసిముంద.  వాళమళ్ళే
చలా మరాషదగా ఆమె వివరాలనమ అనిస్నేటనీ
అడగి  తెలమసమకొని  "నీక  ఎలాముంట
భయమసూ వదమద్ద;  నీక నచిర్చిననిస్నే  రజులమ
మా  ఇముంటల్లి  ఉముండ"  అనాస్నేరమ.  హిమబాల
సముంతోషముంగా వాళల్లితోబాటమ ఉముండపోయిముంద. 

ఇక అకక్కుడ,  రాజుగారమ ఆమెకోసముం మొతత్తముం
అనిస్నే  దకక్కులా  గాలముంచరమ.  అటల్లి
వెళళ్ళేనవాళళ్ళేవరికీ  మరమగమజురల  ఇలమల్లిగానీ,

హిమబాలగానీ అడవిలో ఎకక్కుడ కనబడనే
లేదమ.  చివరికి  కూడ  హిమబాల  ఆచసూకీ
తెలని  రాజుగారమ  "నా  కూతమరిని  తెచిర్చి
ఇచిర్చిన  వారికి  అరర్థరాజషముంతో  బాటమ  నా
బిడడనమ ఇచిర్చి పెళళ్ళే చేసాత్తనమ" అని  చటముంప
వేయిముంచడ.  అద  విని  ఎముందరెముందర
రాజకమారమలమ హిమబాలకోసముం గాలముంచ-

రమ.  ఎవవ్వరికీ  మరమగమజురల  ఇలమల్లి  కనబడనే
లేదమ. 
చివరికి  ఆ  సముంగతి  తెలసిన  పప్రకక్కు  రాజషప

రాజకమారమడ విజయమడ హిమబాలనమ
వెతమకక్కుముంటసూ  బయలమ  దేరాడ.

విజయమడ సవ్వతహాగా చలా మముంచివాడ.

పక్షులక,  జముంతమవులక  ఎముంతో  సాయముం
చేశడ.  అతనికి  మటమక  మరమగమజురల
ఇలమల్లి  కనబడముంద.   ఆ యిముంటల్లి విచరముంగా
కూరర్చిని  ఉనస్నే  హిమబాలనమ,  ఆమెనమ
నవివ్వముంచేముందమక  పప్రయతిస్నేసమత్తనస్నే
మరమగమజురలనమ చసూసి, విజయమడ వాళళ్ళేతో 
ఉలాల్లిసముంగా  మాటల్లిడ,  మెపిపముంచడ.

రాజుగారి  పప్రకటన  గమరిముంచి  చెపాపడ.  ఆ
తరావ్వత  వాళళ్ళేముందరినీ  వెముంటబటమట్టికొని
దెహైవనముందనమడ దగరరికి తీసమకొచర్చిడ. 

హిమబాలనమముండ  జరిగిన  సముంగతమలనీస్నే
తెలమసమకనస్నే  దెహైవనముందనమడ  విజయ-

సమముందరిని  కఠినముంగా  శక్షిముంచడ.

మరమగమజురలనమ  చలా  గౌరవిముంచి,  సతక్కు-

రిముంచడ.   విజయమడకి హిమసమముందరినిచిర్చి
ఘనముంగా  పెళళ్ళే  చేశడ.  ఆ  తరావ్వత
విజయమడ  రెముండ  రాజాషలకూ  రాజహై,
'మముంచి రాజు' అని పేరమ తెచమర్చికనాస్నేడ.
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తొమమ్మిదో యమవతి 
రిషవాషల బడలో తయరెహైన ఓ సరికొతత్త  'జానపద కథ'  ఇద.  ఇముంతకీ  'జానపద కథ  '  అముంట ఏముంట?..

రాజుల కథనా?! 

రచన : క్షితిజ, నముందత, ఆరవ తరగతి, రిషీ వాషల ససూక్కుల, మదనపలల్లి, చితసూత్తరమ జలాల్లి. 

అనముంగపరముం అనే రాజాషనిస్నే అశోకవరమ్మి అనే
రాజు  పరిపాలముంచేవాడ.  రాజు  చలా
మముంచివాడ- కానీ ఎముంతకీ ఆ రాజుకి పిలల్లిలమ
కలగలేదమ.  మముంతమప్రల  సలహా మేరక మర
పెళళ్ళే  చేసమకనాస్నేడ-  ఆమెకీ  పిలల్లిలమ
కలగలేదమ.  అపపడ  ఆ  రాజు  ఇముంకో  పెళల్లి
చేసమకనాస్నేడ.  అటల్లి ఎనిమద మముందని పెళల్లి

చేసమకనస్నేపపటకీ అతనికి పిలల్లిలమ పటట్టిలేదమ!
దముంతో  అశోకవరమ్మి  చలా  దగమలమ
చెముందసాగాడ. 

ఆ  సయమముంలో  అతని  అముంతరముంగిక
మతమప్రడ  వరసనమడ  రాజుతో   "పప్రభసూ!

రామాపరముంలో కదృషర్ణుయష అనే  పముండతమడ
ఉనాస్నేడట.  రకరకాల  సమసషలక  ఆయన

పెదద్ద కథ
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సమాధానముం  చెపపగలడని  వినాస్నేనమ.  మీ
అనమజజ  అయితే,  మనముం  ఓసారి  ఆయనిస్నే
కలసి వసత్త బాగమముంటమముందని నా అభిపాడ్రాయముం"

అనాస్నేడ. 

రాజుగారమ  సరేననాస్నేరమ.  వరసనమడని
వెముంటబటమట్టికొని రామాపరముం వెళళ్ళేరమ. 
చసూడగా  కదృషర్ణుయష  చలా  పేదరికముంలో
ఉనస్నేటమల్లినాస్నేడ-  ఆయన ఇలమల్లి  శథిలావసర్థలో
ఉనస్నేద.  "ఈయనేనా  కదృషర్ణుయష..?"

అనిపిముంచేటమల్లిగా  ఉనాస్నేయి  ఆ  పరిసరాలమ.
రాజుగారమ  ఒకక్కు  క్షణముంపాటమ
సముందేహిముంచరమ.  ఆ తరావ్వత తేరమకొని,  తనమ
తెచిర్చిన  బహమతమలనమ  ఆయనక
అరిపముంచి, తన బాధ చెపపకనాస్నేరమ. 
కదృషర్ణుయష  రాజుగారి  బహమతమలనమ
పటట్టిముంచమకోకముండ  ఆయనకేసి  తేరిపార
చసూసి,  "పప్రభసూ!  మీ  జాతకముం  ఉముంట
ఇపిపముంచముండ"  అనాస్నేడ.   రాజుగారమ  తన
జాతక  పతాడ్రాలనమ  ఆయనక చసూపిముంచరమ.
కదృషర్ణుయష కొముంతసప ఆ పతాడ్రాలనమ జాగప్రతత్తగా
పరిశీలముంచి  "రాజా!  మీరమ  మర  పెళళ్ళే
చేసమకోముండ.  తొమమ్మిదో  భారషక  సముంతానముం

కలమగమతమముంద.  అయితే  ఒకక్కుమాట-  ఈ
సమసష మీ ఒకక్కురిదే కాదమ.  మీ వముంశముంలోని
వారముందరికీ  ఈ  సమసష  ఉముంటమముందని
గమనిముంచముండ" అనాస్నేడ. 

"మీరముంటమనస్నేదేమట  అరర్థముం  కాలేదమ
మహానమభావా!  వివిరముంగా  చెపపముండ"

అనాస్నేడ రాజు. 

"మీ  వముంశముంలోని  వారముందరికీ  తొమమ్మిద
పెళళ్ళేళమళ్ళే  జరిగితే  గాని  బిడడలమ  కలమగరని
జాతకముం చెబమతోముంద" అనాస్నేడ కదృషర్ణుయష. 
రాజుగారికి  దగమలమ  వేసిముంద.  "ఈ  సమసష
తనకే కాదమ-  తన వముంశముంలో అముందరికీ"  అని
తెలసాక  ఆలోచిముంచరమ-  "నిజమే-  తన
తముండబ్రకి,  తాతక  కూడ  తొమమ్మిద  మముంద
భారషలమ.." 
"దనికి  విరమగమడ  ఏమీ  లేద,  సావ్వమీ?!"

అడగాడ కదృషర్ణుయషనమ. 
"రాజా!  దగమలమ చెముందకముండ.  నేనమ పప్రసమత్తతముం
కాశీ యతబ్రక బయలమదేరమతమనాస్నేనమ. తిరిగి
వచేర్చిముందమక కొనిస్నే సముంవతస్సురాలమ పటట్టివచమర్చి.

ఆ  తరావ్వత  మీ  పప్రశస్నేక  సమాధానముం
అముందముంచగలమరతానమ.  అపపటవరకూ  మీ
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బహమతమలతో నాకేమీ పని లేదమ.  వాటని
మీరమ తిరిగి తీసమకని వెళళ్ళేముండ. పప్రశముంతముంగా
ఉముండముండ.  మీ  వివాహప  ఏరాపటమల్లి
చేసమకోముండ.  తవ్వరలో  ఆ  భగవముంతమని
దయవలల్లి మీక పతబ్ర సముంతానముం లభిసమత్తముంద"

అనాస్నేడ  కదృషర్ణుయష,  వాళళ్ళేక  వడోక్కులమ
చెబమతసూ. 

రాజు  తొమమ్మిదో  వివాహముం  చేసమకనాస్నేడ.

కదృషర్ణుయష చెపిపనటమల్లిగానే కొనాస్నేళల్లికి వాళల్లికి ఒక
కమారమడ కలగాడ.  అతనికి సమీరవరమ్మి
అని  పేరమ  పెటమట్టికని  అలాల్లిరమమమదమద్దగా
పెముంచమకముంటమనాస్నేరమ.  సమీరవరమ్మికూడ
తముండబ్రలాగే ఎముంతో బమదద్ధామముంతమడ మరియమ
సాహసవముంతమడ. 

రజులమ  గడసమత్తనాస్నేయి.  సమీరవరమ్మి
యమకత్తవయసమక్కుడ  అయషడ.  రాజు
అశోకవరమ్మిక  హఠాతమత్తగా  ఆరగషముం  పాడెహై,
మముంచన  పడడడ.  అపపడ  అతనికి
కదృషర్ణుయష  గమరమత్తక  వచర్చిడ.  "ఆయన
బహశ: కాశీ నమముండ తిరిగి వచిర్చి ఉముండల.."

వెముంటనే  రాజుగారమ  ఆయనిస్నే  సకల
మరాషదలతో  తోడక్కునిరమమ్మిని  వరసనమడని

పముంపాడ. 

అయితే కదృషర్ణుయష ఇలమల్లి తాళముం వేసి ఉనస్నేద.

ఇముంకా  శధలమెహై  ఉనస్నేద.  "ఈయన  ఇముంకా
కాశీనమముండ  తిరిగి  రాలేదేమో.."  అనమకనస్నే
వరసనమడకి  దవ్వరబముంధానికి  తగిలముంచిన
పతబ్రముం ఒకట దరికిముంద. 

అముందమలో  ఇలా ఉనస్నేద: "పప్రభసూ! ఇద మీక
అముందేనాటకి  నేనమ  ఇకక్కుడ  ఉముండనమ.
కమారమడ మారమప కోరమకముంట వివాహానికి
మమముందమ ఒముంటరిగా వెళళ్ళే ఉతత్తరదకక్కున ఉనస్నే
అడవిలో పద ఊడల మరిప్ర చెటమట్టి  మొదటల్లి
తబ్రవవ్వమని చెపపముండ -విధేయమడ, కదృషర్ణుయష" 
పతబ్రముం చదమవుకొని రాజుగారమ తల ఊపారమ.
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రజురజుకీ  ఆయన  ఆరగషముం
క్షీణిముంచసాగిముంద.  ఇముంక  ఎకక్కువ  రజులమ
బబ్రతకనని తెలమసమకనస్నే రాజు తన కొడక
సమీరవరమ్మిని  పిలచి  తనమ  రాసి  ఉముంచిన
పతాడ్రానిస్నే  అముందముంచడ-  "బాబసూ!  నేనమ
చనిపోతమనాస్నేనమ.  మన వముంశనికి ఒక శపముం
ఉముంద" అముంటసూ కదృషర్ణుయష చెపిపన వివరాలనీస్నే
కమారమనికి చెపిప "రాజాషనిస్నే రామరాజషముంగా
పరిపాలముంచమ.  రామమని  అడగమజాడలోల్లి
నడప.  నీక  'పెళళ్ళే  చేసమకోవాల'

అనిపిముంచినపపడ,  మమముందమగా ఈ పతాడ్రానిస్నే
తెరిచి,  దనిలో రాసి ఉనస్నే పప్రకారముం చెయిష"
అని అశోకవరమ్మి కనమస్నే మసూశడ. 

అశోకవరమ్మి  చనిపోయిన వెముంటనే మముంతమప్రలమ
సమీరవరమ్మిక  పటట్టిభిషేకముం  జరిపిముంచరమ.
ఏడద తరావ్వత అతనికి వివాహముం చేయలని
సముంకలపముంచరమ.  వివిధ  దేశల  రాకమారెత్తల
చితబ్రపటలనమ  తెచిర్చి  చసూపారమ.  అముందరసూ 
అముందముంగానే  అనిపిముంచరమ  సమీరవరమ్మిక.

అయితే  ఆ  వెముంటనే  తముండబ్ర  మాటలమ
గమరమత్తకొచర్చియి- 

తముండబ్ర  ఇచిర్చిన  పతాడ్రానిస్నే  తెరిచి  చసూశడ.

"నాయనా!  మన  వముంశనికి  ఉనస్నే  శపముం
పప్రకారముం  వముంశముంకరముం  కావాలముంట  నమవువ్వ
తొమమ్మిద పెళళ్ళేళమళ్ళే  చేసమకోవాలస్సు ఉముంటమముంద.

అలాకాక,  రామమడలా  ఏకపతీస్నే  వప్రతమడగా
ఉముండలనమకముంట   మమముందమ  నమవొవ్వకక్కుడవే
రాజాషనికి  ఉతత్తర  దకక్కుగా  ఉనస్నే  అడవికి
వెళమళ్ళే-  అకక్కుడ  పద  ఊడలమ  దగిన  మరిప్ర
చెటమట్టి మొదటల్లి తవువ్వ" అని ఉముంద అముందమలో.

"భారష   కోసముం  చెటమట్టి  కిప్రముంద  తవవ్వడముం
ఎముందమక?" అనమకనాస్నేడ సమీరవరమ్మి. 
కానీ  తముండబ్ర  మముంచితనముం  గమరత్తచిర్చి,  అడవికి
పప్రయణమయషడ. మరిప్రచెటమట్టిని చేరి, దని
మొదలమ  దగరర  తవావ్వడ.  ఆరడగమలమ
తబ్రవావ్వక అతనికి అకక్కుడ ఒక పెదద్ద చెకక్కు పెటట్టి
కనిపిముంచిముంద.  చలా  బరమవుగా  ఉనస్నేదద.

ఒకక్కుడే  దనిస్నే  పెహైకి  లాగటముం  చలా  కషట్టిముం
అయిముంద.  "లోపల  ఏమమనస్నేద-  ఏ
బముంగారమో,  వెముండో,  ఏ  నిధో  ఉముంద?

అయినా నిధకీ నా పెళళ్ళేకీ ఏముం సముంబముంధముం?"

అనమకముంటసూ  ఆ  పెటట్టి  మసూతనమ  తెరిచి
చసూశడ  సమీరవరమ్మి.  లోపల  అముందమెహైన
ఎనిమద  బముంగారమ  విగప్రహాలమ  ఉనాస్నేయి.
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ఆశర్చిరషముంగా  ఎనిమద  విగప్రహాలసూ  ఎనిమద
వేరేవ్వరమ  యమవతమలవి!  సమీరవరమ్మి  వాటని
అనిస్నేముంటనీ  జాగప్రతత్తగా  పరిశీలసమత్తముండగా
ఎనిమదో  విగప్రహముం  పప్రకక్కున  పడఉనస్నే  చీటీ
ఒకట  అతని  దదృషట్టిని  ఆకరిర్షముంచిముంద.  దనిస్నే
తీసి చదవాడ- "ఎనిమద మమఖలసూ బాగా
చసూశవుగా?  ఇపపడ  ఒముంటరిగానే
రామాపరముం  పోయి  కదృషర్ణుయష  ఇముంట
మధషలో తవివ్వ అదద్దనిస్నే తీసమకో" అని ఉముంద. 

సమీరవరమ్మి  విగప్రహాలని  కోటకి  చేరిర్చి  తరావ్వత
రజు  ఉదయనేస్నే  రామాపరానికి
పప్రయణమయషడ.  కదృషర్ణుయష  ఇముంటకి
చేరాడ.  ఆసరికి  కదృషర్ణుయష  ఇలమల్లి  పూరిత్తగా
పాడబడ,  అకక్కుడకక్కుడ  కూలపోయి
ఉనస్నేద. 

సమీర వరమ్మి జాగప్రతత్తగా ఇముంట లోపలకి వెళళ్ళే,
చీటీలో ఉనస్నే గమరమత్తల పప్రకారముం ఇముంట మధషలో
తవావ్వడ-  అకక్కుడో  దముంతప  పెటట్టి  బయట
పడముంద!  ఆ  పెటట్టిలో  ఒక  గమముండబ్రని  అదద్దముం,

దని పప్రకక్కునే ఓ చీటీ కనిపిముంచిముంద.. ఆతబ్రముంగా
ఆ చీటీని తెరిచి చదవాడ సమీరవరమ్మి: "ఈ
అదద్దముంలోగమముండ  చసూసినపడ  ఏ  సత్తట్రై

మమఖమెహైతే నవువ్వతసూ కనిపిసమత్తముందో ఆమెని నీ
భారషగా సవ్వకరిముంచమ" అని రాసి ఉముంద. 

సమీరవరమ్మి  కోటకి  చేరి  విషయనిస్నే
మముంతమప్రలకి  తెలయజేశడ.  "రాజ-

కమారమడని వివాహమాడదలచిన వారముంతా
ఫలానా  తేదన  అనముంగపరానికి
విచేర్చియలొహ!" అముంటసూ దేశదేశలలోనసూ
దముండోరా  వేయిముంచరమ  మముంతమప్రలమ.
రాకమారమడ  గొపపతనముం  గమరిముంచి  వినస్నే
తలల్లితముండప్రలమ  అనేకమముంద  ఆశతో  తమ
కమారెత్తలనమ  వెముంటబటమట్టికొని  ఒక  రజు
మమముందమగానే  అనముంగపరానికి  విచేర్చిశరమ.
సమీరవరమ్మి వారివారి తాహతమక తగినటమల్లిగా
వారముందరికీ విడద ఏరాపటమ చేయిముంచడ. 

మరమసట రజున తనక కదృషర్ణుయష  ఇముంటల్లి
దరికిన  అదద్దనిస్నే  తన  గద  మమముందమ
వేళళ్ళేడకటట్టిడ సమీరవరమ్మి. "రాకమారమడని
పెళళ్ళేడ  వచిర్చిన  యమవతమలముందరసూ  ఆ
అదద్దముంలో  చసూసి  మమఖముం  సరిచేసమకొని
లోపలకి  వెళళ్ళేల"  అని  అదద్దముం  మమముందమ
నిలబడడ  దసలమ  ఒకొక్కుకక్కు  యమవతికీ
చెపపసాగారమ.  వచిర్చిన  వాళళ్ళేముంతా  అదద్దముంలో
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మమఖముం  చసూసమకొని  లోపలకి  వెళళ్ళేసాగారమ.
తెర చటమన నిలబడన సమీరవరమ్మి అదద్దముంలో
ఒకొక్కుకక్కురి  మమఖనీస్నే   చసూడసాగాడ.

మధాషహస్నేమయిషముంద;  అయినా  అముంత
వరకూ  ఒకక్కు  యమవతి  మమఖముం  కూడ
నవువ్వతసూ కనపడలేదమ అదద్దముంలో.. 

మెలల్లిగా సాయముంతబ్రముం అయిషముంద. చసూసిచసూసి
విసమగమ  పటట్టిన  సమీరవరమ్మి  చలల్లిగాల  కోసముం
మదెద్దమీదకి  వచర్చిడ.  సరిగార  అదే
సమయనికి లోనికి  అడగమ  పెడతమనస్నేద,

మాళవదేశప  రాజకమారి.  ఆమెనమ
చసూడగానే  సమీరవరమ్మికి  చలా  సముంతోషముం

కలగిముంద-  "కనీసముం  ఈమె  మమఖమనాస్నే
నవువ్వతసూ  కనపడతే  బాగమముండ"

అనమకనాస్నేడ.  వేగముంగా  కిప్రముందకి  దగవచిర్చి,

తెర చటమన నిలబడ చసూడసాగాడ. 

మాళవ రాకమారి మెలల్లిగా నడచమకముంటసూ
వచిర్చిముంద.  మొదట  తెర  వెహైప  చసూసిముంద.

రాకమారమడ  తెర  వెనమక  నిలబడ
చసూసమత్తనస్నేటమల్లిగా  అనమమానముం  వచిర్చిముంద-

మెక.  ఒకక్కుసారిగా  ఆమెనమ  సిగమర
కమేమ్మిసిముంద.  అలా  అలవోకగా  అదద్దముంలోకి
చసూససూత్త  సిగమరతో  చిరమనవువ్వ  నవివ్వముందమె.

నవువ్వతసూ కనపడన ఆమె మమఖముం అదద్దముంలో
కనబడగానే సమీరవరమ్మి  తెర  చటమ నమముండ
వెలమపలకి వచర్చిడ- మముంతమప్రలమ తెచిర్చిఉముంచిన
పూలదముండనమ  మెడలో  వేసి,  ఆమెనమ  తన
భారషగా సవ్వకరిముంచడ. 

తవ్వరలోనే  వాళళ్ళేకి  ఒక  కమారమడ
కలగాడ.  మాళవ  రాకమారే  సమీరమడ
మొదట భారష,  తొమమ్మిదో భారష కూడనమ!
వాళల్లి  వముంశనిస్నే  ఇపపడక  ఏ  శపమసూ
వేధముంచదమ! 
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కోడ పెటట్టిన బముంగారమ గమడడ 
రచన: సి. పప్రణయజ, గమముంటసూరమ 

విశఖపటట్టిణముం శవారల్లిలో సతారామ కాలనీ
ఉముంద.  దనికి  కొముంచెముం  దసూరముంలో  పటట్టిణముం
నమముండ తెచిర్చిన  చెతాత్తచెదరముం పడేసాత్తరమ.  ఆ
పప్రకక్కునే  పటట్టిణప  మమరమగమనీరమ
పప్రవహిసమత్తముంద.   సతారామ  కాలనీ  వాసమలమ
పేదవాళమళ్ళే  .  కాలనీలో ఎకక్కువగా గమడసెలమ,

అకక్కుడకక్కుడ మదెద్దలమ ఉనాస్నేయి.  అలాముంట
ఒక  మదెద్దలో  రాఘవయష  దముంపతమలమ
నివసిసమత్తనాస్నేరమ.   పిలల్లిలమ  లేరని  చలా
బముంగపడేవాళమళ్ళే. 
ఒకరజు  ఇముంట  వెనక  ఉనస్నే  చినస్నేతోటక
నీళమళ్ళే పెడతమనాస్నేడ రాఘవయష.  అముంతలో
పెహైనమముండ  దభాలమన ఏదో వచిర్చి మలల్లిపొదలో
పడముంద. రాఘవయష  తలతిత్త  పెహైకి చసూసాడ.

ఒక కాకి ఎగమరమతసూ కనిపిముంచిముంద.  అముంతలో
మలల్లిపొదలోముంచి  ఏదో  అరమసమత్తనస్నే  శబద్ద ముం
వినిపిముంచిముంద.  చసూసత్త  అద  ఒక  కోడపిలల్లి.
దనికి ఒక రెకక్కు,  ఒక కాలమ  విరిగి  పోయి
ఉనెహైస్నే.  నడవలేక అకక్కుడే పడ అరమసత్తముందద.

రాఘవయషక  దనిస్నే  చసూసి  జాలేసిముంద.
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నెమమ్మిదగా చేతిలోకి తీసమకనాస్నేడ.  ఇముంటల్లికి
తీసమకళళ్ళే  దని  కాలకి  కటమట్టికటట్టిడ;  దని
రెకక్కుక పసమప, వేపాకల లేపనానిస్నే పూతగా
పూసాడ.  రాఘవయష  భారష  సమభదబ్రమమ్మి
అటకపెహై నమముండ చినస్నే గముంప తీసి,  దని కిముంద
కోడపిలల్లినమ పెటట్టిముంద. 

ఓ గినెస్నేలో కొనిస్నే బియషప గిముంజలమ, వేరక
గినెస్నేలో నీళమళ్ళే పోసి గముంప కిముంద పెటట్టిముంద. 

వారముం  రజులోల్లి  కోడపిలల్లి  కాలమ,  రెకక్కు
బాగయషయి. నిమషముం కూడ వదలకముండ
అరమచమకముంటసూ  వాళళ్ళే  చమటట్టి  తిరమగమతసూ
ఉముండేదద.  పిలల్లిలమ  లేకపోవడముంతో  దనికి

రాణి  అని  పేరమ  పెటమట్టికొని,  దనేస్నే   తమ
పిలల్లిలాగా  పెముంచటముం  మొదలటట్టిరమ  వాళమళ్ళే.
అటల్లి  ఆరమ  నెలలమ  గడచయి.   కోడపిలల్లి
కాసాత్త   చినస్నే  కోడపెటట్టిలా  మారిముంద.

అముందముంతోపాటమ  చలాకీతనముం,  తెలవితేటలమ
సముంతముం చేసమకనస్నేద.  అముందముంగా  ఉముంటనని
భలే  బడయి  పోవటముం,  వముంకర  టముంకరగా
నడవటముం మొదలమ పెటట్టిముంద. 

రకరకాల  గిముంజలమ,  తౌడ కలపి పొదమద్దనేస్నే
రాణిమమముందమ  గినెస్నేలో  పెడతమముంద
సమభదబ్రమమ్మి.  హాయిగా  ఆరగిముంచి  పెతత్తనానికి
కాలనీ చివరి వరక వెళమత్తముంద  రాణి.  అకక్కుడ
ఊళళ్ళేవాళల్లి కోళళ్ళేతో,  బాతమలతో సాయముంతబ్రముం
దకా గడపతమముంద.  చెతత్తలో ఉనస్నే గిముంజలమ
ఏరమకొని తిముంటమముంద.  అకక్కుడనస్నే ఆ మమరికి
నీరే  తాగి,  సాయముంతాడ్రానికి  తిరిగి  ఇలమల్లి
చేరమతమముంద.  "అటల్లి  బయట  తిరగదమద్ద-
కకక్కులమ,  పిలమల్లిలమ  పటమట్టికముంటయి'  అని
సమభదబ్రమమ్మి  ఎముంత  మొతమత్తకనాస్నే  రాణి
మటమక ఆమె మాట వినదమ.  కోపముం వచిర్చి
సమభదబ్రమమ్మి   అరిసత్త  రాఘవయష  చెముంతక
చేరమతమముంద.  ఆయన  దనిస్నే  బమజరగిససూత్త
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ఎతమత్తకముంటడ. 

కొనాస్నేళళ్ళేక  రాణి   ఒక  గమడడ  పెటట్టిముంద.

గమడడనమ  చసూసిన  రాఘవయష,  సమభదబ్రమమ్మి
ఆశర్చిరషపోయరమ.  అద మామసూలమ గమడడ
కాదమ-  బముంగారమ కాముంతితో మెరిసిపోతోముంద!

ఆ గమడడనమ చసూడడనికి కాలనీ జనముం
గమముంపలమ  గమముంపలమగా  వచర్చిరమ.   రాణిని
పక్షిదేవత  ఆవహిముంచిముందని  అనమకోవటముం
మొదలమపెటట్టిరమ.  ఆ రజు  మొదలమ కాలనీ
ఆడముంగమలమ పొదమద్దట వచిర్చి దనికి పూజలమ
చేయసాగారమ.  సాయముంతబ్రముం  వరక  వచేర్చి

పోయే  వాళళ్ళేతో  వాళల్లి  ఇలమల్లి  తిరమనాళ
అయిషముంద. 

ఆ నోట ఈ నోట సముంగతి పతిబ్రకల వాళళ్ళేక
తెలసిముంద-  అముంతే!  నాలమగహైదమ పతిబ్రకలవాళమళ్ళే,
ఒకరిదద్దరమ  టవిల  వాళమళ్ళే  హటహటన
సతారామకాలనీ  వచిర్చి  చేరమకనాస్నేరమ.
రాఘవయషనమ,  సమభదబ్రమమ్మినమ  రకరకాల
పప్రశస్నేలమ  వేశరమ.  కోడపెటట్టినమ,  బముంగారమ
గమడడనమ  అనిస్నే  వెహైపల  నమముండ  ఫోటలమ
తీశరమ.  మరమసట  రజు  వారాత్త  పతిబ్రకలలో
"కోడపెటట్టి-బముంగారమ  గమడడ"  అముంటసూ
రకరకాలమగా రాశరమ;  టీవలోల్లి  మళళ్ళే మళళ్ళే
చసూపిముంచరమ. 
విషయముం  తెలసి  రాజధానిలో  ఉనస్నే  పక్షి
సముంరక్షణ శఖ వాళమళ్ళే,  పక్షుల పరిశోధనశల
వాళమళ్ళే  పరమగమ  పరమగమన  వచర్చిరమ.  కోడని,

కోడగమడడనమ వివిధ కోణాలలోముంచి పరిశీలముంచి
చసూశరమ.  'కోడపెటట్టి  మీద  పరీక్షలమ
జరమపతామమ- ఆ కోడపెటట్టినమ ఇవవ్వముండ' అని
రాఘవయషనమ  బబ్రతిమలాడరమ.  అతనమ
దనికి  'ససమరా'  అనేసరికి,  మముంతిబ్రగారితో
సిఫారమస్సు  చేయిముంచరమ.  ఇక  దముంతో  ఆ
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దముంపతమలమ  కనీస్నేళళ్ళే  పరషముంతముం  అయషరమ.
'ఒకక్కుగానొకక్కు బిడడనమ వదల ఎలా ఉముంటముం?'

అని వాపోయరమ. 
'మీ కోడకి  ఏమీ కానివవ్వముం.  దనిస్నే  అసస్సులమ
చముంపముం-  మీక  భదబ్రముంగా  తెచిర్చిసాత్తముం'  అని
శసత్తట్రైజుజలమ వాగాద్దనముం చేసాక,   ఇక తపపదని,

కళల్లినిముండ నీళమళ్ళే నిముంపకొని,  రాణీని వాళళ్ళేతో
పముంపారమ. 
శసత్తట్రైజుజలమ  రాణి  మీద  నెలరజుల  పాటమ
రకరకాలమగా పరీక్షలమ చేసి అసలద బముంగారమ
గమడడ  కానే  కాదని  తేలార్చిరమ-  "చెతాత్త
చెదరముంలో ఉనస్నే పలమ రకాల రసాయనాలతో
కలమషతమెహైన  గిముంజలస్నే  ఏరమకొని  తినటముం
వలన,  కలమషతమెహైన మమరికి నీళమళ్ళే తాగటముం

వలన  అద  పెటట్టిన  గమప్రడడ  సహజగమణముం
మారిముంద.  అముందమకే,  తెలల్లిని  పెముంకతో  ఉనస్నే
గమడడ  బదమలమ  రముంగమతో  ఉనస్నే  గమడడ
పెటట్టిముంద.  ఈ  గమప్రడడ  బముంగారముం  కాదమ-
కాలమషషమే" అనాస్నేరమ. 
ఇముంటకి తిరిగి వచిర్చిన రాణీ ఎగిరి రాఘవయష
భమజముం  మీద  కూరమర్చిముంద-  పేప్రమగా  అతని
మమఖముంలోకి చసూససూత్త! 
"ఇపపటకహైనా  బమదద్ధా  తెచమర్చికో,  కలమషతమెహైన
గిముంజలమ  ఏరమకొని  తిముంట  ఎనిస్నే  కషట్టిలమ
వసాత్తయో  చసూడ!"  చీవాటమల్లి  పెటట్టిముంద
సమభదబ్రమమ్మి. 
ఇవేవ  తనక  పటట్టినటమల్లి  "కొకొక్కుకొక్కుకొక్కు.."

అని బయటకి పరమగమ తీసిముంద రాణి.

ఈ మాసప కారసూట్టిన్

S.పప్రసాద, 8వ తరగతి, రాముంబిలల్లి.
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రాటమదేలన పిచమర్చిక 
రచన: అఖిల కమార, ఇముంటరీమ్మిడయట్, భవానిపరముం, విజయవాడ. 

అనగనగా  ఒక  ఊరమ  ఉముండేద.  ఆ  ఊళల్లి
రకరకాల చెటమల్లి  ఉముండేవి.  ఒకోక్కు చెటమట్టి  మీద
ఒకోక్కు  రకముం  పక్షులమ  గసూళమల్లి  కటమట్టికొని
నివసిముంచేవి.  అకక్కుడ  ఒక  చెటమట్టి  మీద
గడడపోచలతో  ఒక  గసూడ  కటమట్టికొని
నివసిసమత్తనస్నేద, ఓ పిచమర్చిక. 

ఆ పిచమర్చిక లేకలేక మసూడ గమడల్లి పెటట్టిముంద.

ఆ మసూడ గమడల్లినసూ జాగప్రతత్తగా పొదగిముంద.

మసూడటల్లిముంచీ మసూడ చిటట్టి చిటట్టి పిచమర్చికలమ
బయటకి వచర్చియి.  ఆకలవేసత్త అమమ్మి కోసముం
కేకలమ  పెటట్టిటముం  తపప  వాటకి ఏమీ తెలదమ.
తలల్లి  పిచమర్చిక  తన  మసూడ  బిడడలనసూ
చసూసమకొని  మమరిసిపోయిముంద.  వాటకోసముం
ఎకక్కుడెకక్కుడనమముండో పరమగమలనమ ఎతమత్తకొచిర్చి

ఆహారముంగా  ఇసమత్తనస్నేద;  వాటకి  ఏ  ఆపద
రాకముండ  కాపాడకొముంటమనస్నేద;  బిడడలనమ
ఎముంతో పేప్రమగా గమముండెలోల్లి ఉముంచమకనస్నేద. 

అయితే దమరదదృషట్టిముం వెముంటడముంద. అదే రజు
రాతేబ్ర   ఓ  తమఫానమ  మొదలహైముంద.  గాలకి,

వానక  చెటల్లినీస్నే  గజగజలాడయి.  పిచమర్చిక
గసూడ అలల్లిలాల్లిడముంద.  బిడడలనమ మసూడముంటనీ
రెకక్కుల  చటమన  దచి  కదలకముండ
కూరమర్చినస్నేద పిచమర్చిక.  "నేనమ ఏమెహైపోయినా
పరవాలేదమ;  పిలల్లిలమ  బబ్రతికితే  చలమ"
అనమకనస్నేద.   అముంతలోనే  పెహైకొమమ్మి  నమముండ
నీళమళ్ళే  ససూటగా  పిచమర్చిక  గసూడ  మీదే
పడటముం  మొదలమ  పెటట్టియి.  ఇక  తలల్లి
పిచమర్చిక తటమట్టికోలేకపోయిముంద.  పిలల్లిల క్షేమముం
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మమఖషముం! 

అముందమకని అద సాహసిముంచిముంద. గాలకి
ఎదమరీదముంద.  ఇముంకా రెకక్కులమ రాని మసూడ
పిలల్లిలనసూ చెటమట్టి దముంచిముంద. వెముంటనే ఆ పప్రకక్కునే
ఉనస్నే మరిప్రచెటమట్టినమ ఎకిక్కుముంచిముంద.  ఆ కొమమ్మిల
మాటమన  వెచర్చిగా  ఉనస్నే  కాకి  గసూటకి
పోయిముంద.  "కాకమామ్మి!  తమఫానమలో  పిలల్లిలమ
తటమట్టికోలేకపోతమనాస్నేయి.  గసూటల్లికి  నేరమగా
నీళమళ్ళే  వచేర్చిసాయి.  కొదద్ద  సప మమమ్మిలస్నే  నీ
గసూటల్లి  ఉముండనివువ్వ.  ఒకసారి ఈ తమఫానమ
తగిరముందముంట మేముం బయటకి వెళళ్ళేపోతాముం.  నీ

రమణముం ఉముంచమకోముం!" అని బబ్రతిమలాడముంద.  

"మా  ఇముంటల్లి  చోటమ  లేదమ.  మా  పిలల్లిలసూ
ఉనాస్నేయి-వాటకి  కషట్టిమౌతమముంద.  వేరే
ఎకక్కుడెహైనా ఉముండరాద.."  ఇటల్లి రకరకాలమగా
అడడ  చెపిపముంద  కాకి.  చివరికి  తమఫానమ
మరిముంత పెరిగే సరికి, "సరే రముండ-  కొదద్ద సప
మాతబ్రమే  సమమా!"  అని  వాటని  లోనికి
రానిచిర్చిముంద. 

ఆ  కాకికి  రెముండ  బిడడలమనాస్నేయి.  కాకలమ
మసూడూ  ఇముంటల్లి  విచమర్చికొని  పడకముంట,

తలల్లి పిచమర్చిక చమటసూట్టి చేరిన పిలల్లి  పిచమర్చికలమ
ఒక  మసూలగా  మమడచమకొని
కూరమర్చినాస్నేయి. 

తెలల్లివారిముంద.  కానీ  తమఫానమ  ఇముంకా
వెలయలేదమ.  పిచమర్చిక  పిలల్లిలక  ఆకల
వేసిముంద.  అయినా  అవి
కయ కయ మనలేదమ.  కాకి పిలల్లిలమ మటమక
"ఆకల-ఆకల"  అని  గొడవ  చెయషటముం
మొదలటట్టియి. 

కొముంతసపటకి   కాకి  తలల్లి  పిచమర్చిక  దగరరక
వచిర్చిముంద-  "చసూడ  పిచమకమామ్మి!  పిలల్లిలమ
ఆకల-ఆకల అముంటమనాస్నేయి.  బయట చసూసత్త
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తమఫానమ.  నీక  నా  ఇముంటల్లి  ఆశప్రయముం
ఇచర్చినమ కాబటట్టి,  ఇపపడ నమవెవ్వళల్లి  మాక
తినడనికి ఏవెహైనా పళమల్లి  తీసమకరా!"  అముంద.

తనమ  వెళళ్ళేలేని  తమఫానమలోకి,  పాపముం  తలల్లి
పిచమర్చిక మాతబ్ర ముం ఎలా వెళళ్ళేగలదమ? అయినా
దమషట్టిబమదద్ధా  అయిన  కాకికి  వేరే  సాక  ఏద
దరకలేదమ మరి! 

తలల్లి పిచమర్చిక ఒకసారి తన పిలల్లిలకేస, ఒకసారి
కాకికేస చసూసిముంద.  తరావ్వత  "సరేనమామ్మి,  నా
పిలల్లిలస్నే ఓ కముంట గమనిససూత్త ఉముండ-  ఏదెహైనా
ఆహారానిస్నే  పటమట్టికొని  నిమమషలోల్లి  తిరిగి
వసాత్తనమ"  అని చెపిప  ధహైరషముంగా తమఫానమలోకి
ఎగిరిపోయిముంద. 

తలల్లి  పిచమర్చిక  అటమ  పోయిముందో లేదో,  కాకి
అమాయకప  పిచమర్చికపిలల్లిల  మీదకి
దసూకిముంద.  ఇముంకేమీ  దరకనటమల్లి,  వాటని
చముంపేసి,  ఆ  మాముంసానిస్నే  తన  పిలల్లిలక
తినిపిముంచిముంద! 

కొముంతసపటకి తలల్లి  పిచమర్చిక  ఏదో ఆహారానిస్నే
పటమట్టికొని  వచిర్చి  చసూసత్త  ఏమమముంద,  కాకి
గసూడ  అముంతట  తన  బిడడల  రకత్తమసూ,

ఎమమకలసూ!  కాకి  పిలల్లిల  నోళల్లిక  ఇముంకా

పిచమర్చిక పిలల్లిల మాముంసముం అముంటమకొనే ఉముంద. 

"నమవువ్వ వెళళ్ళే వెళళ్ళేగానే ఓ పాడ గప్రదద్ద వచిర్చి
పడముందమామ్మి!  మమదమద్దగా
కనబడతమనాస్నేయని,  నీ  పిలల్లిలమ
మసూడముంటనీ  ఒకక్కుపెటమట్టిన  మమకక్కున
కరచమకొని  పోయిముంద"  అని  నముంగనాచిలా
మాటల్లిడముంద కాకి. 

పిచమర్చికమమ్మిక ఎకక్కుడలేని దమ:ఖముం వచిర్చిముంద.

కానీ అద కాకిని  ఏమీ అనలేదమ-  పిలల్లిలనమ
చముంపిముంద  కాకే  అని  సపషట్టిముంగా  తెలమససూత్తనే
ఉముంద!  

కొముంతకాలముం  గడచిముంద.  పిచమర్చిక  ఒముంటరిగా
అటల్లి తిరమగమతసూ ఉముండగా ఒకరజున దనికి
రావి  చెటమట్టి  మాటమన  ఒక  బముంగారమ  తీగల
మసూట దరికిముంద.  దముంతోట అద ఈసారి
రావి  చెటమట్టిమీద  ఒక  బముంగారప  ఇలమల్లి
కటమట్టికనస్నేద.  ఆ గసూటని బముంగారమ తీగలతో
రావిమానమక  బలముంగా  బిగిముంచి  కటట్టిముంద-

ఎముంత  తమఫానమ  వచిర్చినా  ఇపపడక  తనక
ఏమీ కాదమ!  ఈసారి ఆ  గసూటలో  రెముండ
గమడల్లి  పెటట్టి,  రెముండముంటనీ  పొదగి  పిలల్లిలస్నే
చేసిముంద.  ఇపపడ  తనసూ-తన  బిడడలసూ  ఆ
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ఇముంటల్లి హాయిగా జీవిసమత్తనాస్నేయి. 

అముంతలోనే మళల్లి ఒక పెదద్ద తమఫానమ వచిర్చిముంద.

ఈసారి  తమఫానమలో  కాకి  ఇలమల్లి
కూలపోయిముంద.  దముంగ కాకి  తన  బిడడలతో
సహా  పిచమర్చికగసూట దగరరక వచిర్చి వాలముంద.

"నీక  అపపడ  నేనమ  ఆశప్రయముం  ఇచర్చినమ
కద,  ఇపపడ  నాకూ  ఆశప్రయముం  ఇవువ్వ"
అనస్నేద. 

"నమవువ్వ,  నీ బిడడలమ  నా చినిస్నే  పిచమర్చికలనమ
చముంపి  తినేసినా ఆనాడ నేనేమీ అనలేదమ.
సమయముం కాదని ఊరమకనాస్నేనమ.  ఇపపడ
సమయముం నాద. చసూడ, పప్రశస్నే నమవువ్వ చేసిన
చెడద  కాదమ;  నేనమ  చేయని  సాయనిద
కాదమ-  నా  గసూటలో  మీరమ  మమగమరరసూ
ఎలాగసూ పటట్టిరమ.  ఇముంత పెదద్దగా ఎదగిన మీ
పిలల్లిలమ  తమఫానమలో  తడసి  కూడ  ఏమీ
కారమ.  నా పిలల్లిలమ  నాక మమఖషముం  కాబటట్టి,
మమమ్మిలస్నే  లోపలకి  రానివవ్వనమ.  క్షమముంచమ.
కావాలముంట  మా  ఇముంట  చసూరమలో
నిలబడముండ-  తమఫానమ  వెలసాక  వేరే  చెటమట్టి
ఏదెహైనా  వెతమకోక్కుముండ"  అనస్నేద  పిచమర్చిక
ఖచిర్చితముంగా. 

పప్రమాదముంలోనసూ  వకబ్రబమదద్ధాని
పప్రదరిరముంచబోయిన  కాకి,  కాకి  పిలల్లిలమ  వేరే
ఎకక్కుడకీ  పోలేక,  వానక  తడససూత్త,చలకి
వణమకతసూ  అకక్కుడే  కూరమర్చిని,  ఒకసారి
తమఫానమ  వెలమసత్తముందనగా  వేరే  చెటమట్టినమ
చసూసమకనాస్నేయి.

లోకానిస్నే మారార్చిలనమకముంట మమముందమ నమవువ్వ మారమ! -మహాతామ్మి గాముంధ
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డడ్రాగన్ నమకాచిన'చమ' 
చెహైనా దేశప జానపదకథ
సవ్వచచ్ఛనమవాదముం: నారాయణ, కొతత్తపలల్లి బదృముందముం 

చలా కాలముం కిప్రతముం చెహైనా దేశముంలో 'చమ'  అనే
ధనవముంతమడకడ ఉముండేవాడ.  'చమ'  చలా
మముంచివాడ.  కరప్రవాడగా ఉనస్నేపపటనమముండ
అముందరికీ  ఉపయోగపడే  పనమలమ  చలా
చేశడ.  ఆ  రజులోల్లి  పప్రజలక  రవాణా
సౌకరాషలమ అసస్సులమ ఉముండేవికావు. 'చసూ'  తన
సముంత  డబమబ్బతోట  చలా  రడల్లి
వేయిముంచడ,  వముంతెనలమ  కటట్టిముంచడ;

అవసరముం ఉనస్నే వాళల్లిక లేదనకముండ సాయముం
చేశడ.  తోట వాళల్లిముందరసూ 'చసూ'ని గమరిముంచి
చలా మముంచిగా అనమకనేవాళమల్లి. 
ఒక  రజున  చేపలమ  పటట్టివాడకడ  తనమ
పటమట్టికొచిర్చిన  చేపలస్నే  అమమమ్మికముంటమముండగా
మేడ  మీద  నమముండ  చసూశడ  'చసూ'.  ఆ
చేపలోల్లి  ఒక  చిటట్టి  సరచేప  అతనిస్నే  బలేగా
ఆకరిర్షముంచిముంద.  అదముంకా  బబ్రతికే  ఉనస్నేద.  ఆ
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చిటట్టి చేపక ఎరప్రట పొలమసమలమనాస్నేయి; ఎముండ
వెలమతమరమలో  అద  చలమముంటలాగా
పప్రకాశసమత్తనస్నేద.  దని  కళమల్లి
నీలాకాశముంలోనక్షతాడ్రాలాల్లిగా  మెరమసమత్తనాస్నేయి.

ఆ సరికే అరవయోషపడలో ఉనస్నే 'చమ'కి దనిస్నే
చసూసత్త చలా మమచర్చిటవేసిముంద. 

అముంత అముందమెహైన  చేపనమ  తినటముం ఏముంటని,

అతనమ దనిస్నే చేపలవాడ చెపిపన ధరకకొని
ఆ  పెహైన  దనిస్నే  తీసమకళల్లి  ఊరిచివరనమనస్నే
చెరమవులో  వదలేశడ.  ఆ  పని  చేశక
ఎముందమకనో,  అతనికి  చలా  శముంతిగానమ,
సముంతోషముంగానమ అనిపిముంచిముంద.  ఆ చిటట్టి  చేప
తనకేసి  సముంతోషముంగా  చసూసినటమల్లి,  తనని
దవిముంచినటమల్లి  భావిముంచమకొని  అతనమ  చలా
ఉతాస్సుహ పడడడ. 

అయితే ఆ తరావ్వత కొదద్దరజులకే'చమ'  జబమబ్బ
పడడడ.  చలా  నీరసముంగానమ,  కళమల్లి
తిరమగమతమనస్నేటమల్లి,  అనిస్నేటనీ  మముంచి
నిరాశగానమ  అనిపిముంచిద  అతనికి.  ఇక  ఆ
జబమబ్బ  నమముండ  తానమ  కోలమకోలేనని,

అనారగషముంతోనే చనిపోతానని అనమకొని 'చమ'
బలే  నిరమతాస్సుహానికి  లోనయషడ.  రానమ

రానమ  ఆ  జబమబ్బ  పెరమగమతసూ  పోయిముంద.

చివరికి  'చమ'  పడకమీదనమముండ లేవలేని సిర్థతి
వచిర్చిముంద. 

అతనమ అటల్లి జబమబ్బతో పడకొని ఉముండగా
ఒకరజున  ఎవర  ఒక  పిలల్లివాడ  ఒకడ
అతని  దగరరికి  వచర్చిడ.  'చమ'గారసూ!

మాయజమాని  ననమస్నే  మీదగరరికి
పముంపారముండ.  మమమ్మిలస్నే  తనతో  బాటమ
భోజనానికి  ఆహావ్వనిసమత్తనస్నేటమల్లి  చెపపమనాస్నేరమ
ఆయన!" అనాస్నేడ. 

ఆ పిలల్లివాడెవర,  అతని యజమాని ఎవర
'చమ'కి  ఎముంత  ఆలోచిముంచినా  గమరమత్త  రాలేదమ
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కానీ, 'ఈ పడక మీద నమముండ దగి కొముంచెముం
నడసత్త  బానే  ఉముంటమముంద;  మముంచి  భోజనముం
ఒకట చేసత్త కొముంచెముం శకిత్త  వచిర్చినటమల్లిముంటమముంద"

అని అతనమ లేచి,  మముంచముం దగి ఆ పిలల్లివాడ
వెముంట పోయడ. 

"నేనమ నిజముంగానే చలా జబమబ్బపడడటమల్లినాస్నేనే".

అనమకనాస్నేడతనమ,  దరిలో పోతసూ;"  అముంతా
మసకమసకగా  కనిపిసత్తముంద.  అముంతా
బముంగారముం  రముంగమలో  మెరమసమత్తనస్నేదే,

ఎముందమకో?"  అని.  అటల్లి  కొదద్ద  దసూరముం
పోయడో  లేదో,  ఆయనొక  మహలమ
మమముందమ  ఉనాస్నేడ!  ఆ  మహాలమ  బముంగారమ
సత్తముంభాలమీద  నిలబడ  ఉనస్నేద.  దని
కిటకీలక వెముండ తెరలమ వేప్రలాడతమనాస్నేయి.

దసూలాలక  వజాడ్రాలమ  పొదగి  ధగధగా
మెరమసమత్తనాస్నేయి.  ఆ భవముంతికి తాపడముం చేసి
ఉనస్నే  మణమలమ,  సపటకాలమ  విచితబ్రమెహైన
బముంగారమ కాముంతిని వెదజలమల్లితమనాస్నేయి. 

"ఇద  డడ్రాగన్  చకబ్రవరిత్త  ఉముండే
భవనముం-'సస్ఫటకమహాలమ'లాగా  ఉనస్నేదే"  అని
క్షణముం కాలముం పాటమ నివెవ్వరపోయడ  'చమ'.
ఎముందమకముంట  దనిస్నే  ఇపపటవరకూ

మానవమాతమప్రడనస్నేవాడ ఎవవ్వడూ ఊహలోల్లి
తపప, నిజముంగా చసూసి ఉముండలేదమ మరి! 

అముంతలోనే ఆ మహాలమలోచి ధగధగా మెరిస
దమసమత్తలమ  ధరిముంచిన  చకబ్రవరిత్త  ఒకాయన
బయటకి  వచిర్చి,  'చమ'  ని  ఆపాషయముంగా
కౌగిలముంచమకొని,  సాదగముంగా లోనికి తోడక్కుని
పోయడ.  గమబమరమగా ఉనస్నే కనమబొమమ్మిలమ,
పొడవాట  కళమల్లి,  5  జటలమగా  పేనిన
మీసాలమ-గొపప  ఠీవిగా,  రాజసముంతో అలరారే
ఆ  చకబ్రవరిత్త  కేవలమెహైన  మముంచితనానిస్నే
వెదజలమల్లితమనాస్నేడ.  ఆయనతో  కొముంతసప
సముంభాషముంచక  గానీ  'చమ'  కి  అరర్థముంకాలేదమ-
ఆయన మరెవర కాదమ  -సవ్వయనా డడ్రాగన్
చకబ్రవరేత్త! 
ఆ  విధముంగా  వాళల్లిదద్దరసూ  పరవ్వతాలలోనసూ,

సమమదబ్రముంలోనసూ  లభిముంచే  వివిధ
రమచమకరమెహైన  పదరార్థలతో  కూడన  గొపప
విముందమలో పాలమ పముంచమకముంటమముండగా, డడ్రాగన్
చకబ్రవరిత్త  'చమ'  తో  చెపాపడ.  "నా  చిటట్టి
మమవళల్లిలో  ఒకడ  ఆడకముంటసూ  ఎలా
వెళల్లిడో  సమమదబ్రముంలోకి  వెళల్లిపోయడ.

అకక్కుడ  వాడని  ఎవడో  ఓ  దముంగవాడ
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బముంధముంచి  చముంపెయషబోయడట.  వాడ
అదదృషట్టిముం  బాగమముండబటట్టి,  నమవువ్వ  వాడని
కాపాడవు.  దనికహై  మేముం  అముందరముం  నీక
ఎలల్లిపపటకీ కదృతజుజలమెహై ఉముంటముం" 

'చమ'  ఇముంకా  ఏమ  అనకనే  ఆయన
కొనసాగిముంచడ "నిజానికి నమవువ్వ భసూమపెహైన
ఉముండలస్సున  సమయముం  ఇపపటకి  దదప
అయిపోవచిర్చిముంద-కానీ  నమవువ్వ
చేపరసూపముంలోని డడ్రాగన్ నమ ఒకదనిస్నే కాపాడ
మరిముంత కాలముం భసూమపెహై కొనసాగే హకక్కునమ
పొముందవు.  నేనమ  నీక  సవ్వయముంగా
కదృతజజతలమ  చెపపకనేముందమక,  ఇముంకా య
చినస్నే విముందమనమ ఏరాపడ చేశనమ." 
'చమ' గౌరవముంగా తలవముంచి నమసక్కురిససూత్త "మీ

అభిమానానిస్నే  సవ్వకరిముంచేముందమక  నాక
మాటలమ  చలటముం  లేదమ.  మీ  ఆదరణక
వేనవేల  కదృతజజతలమ  ఇకపెహైన  నేనమ  నా
కదృతజజతనమ  వషకత్తముం  చేసమకనే  కబ్రమముంలో
మరినిస్నే  మముంచిపనమలమ  చేసాత్తనని  మాట
ఇసమత్తనాస్నేనమ". 
ఆరకముంగా  మముంచి  విముందమ  భోజనముం  చేశక,

'చమ'  నిదబ్రలేచడ-ఆశర్చిరషముంగా  అతనికి
కడప  నిముండగా  అనిపిముంచిముంద.  "నేనేదో
కలగని  ఉముండల-మరి  నా  కడపెముందమక,

నిముండగా  ఉముంద?"  అని  అతనమ
ఆశర్చిరషపోయడ. అటమపెహైన అతని ఆరగషముం
బాగవవ్వటమే  కాదమ,  120  సముంవతస్సురాల
వరక  ఎలాముంట  ఆరగష  సమసషలసూ
లేకముండ బబ్రతికాడ!
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పదరముంగముం-74
నిరవ్వహణ: కొతత్తపలల్లి

1 2 3 4

5

6 7 8

9 10

11 12 13

14

అడడముం
1. ఎకక్కువ మమదమద్ద చేయటముం (4)

5. ఎతెత్తైన తినెస్నే, సిముంహాసనముం (2)

6. “ విశవ్వదభిరామ...” ఏ శతకముం ? (6)

9.  సముంసక్కుదృతముంలో కాపాడ“ "  (2)

10. నిజముం ఇలాముంటదట!

11. 'సమమతి' కానివాడ!

14. కోపముంతో అరిసత్త ' కారాలమ, ఇవ నసూరమ 
తమనాస్నేడముం"టరమ!

నిలమవు
2. రాగముం మహిమ- కలపిచెపప! (5)

3. సమమతీ శతకానిస్నే రచిముంచిన కవి (3)

4. బలల్లిప నీళల్లిలోల్లి అడడముం-14 వేసత్త తయరయేషద (3)

6. చేదమ చెటమట్టి ఆకలమ (4)

7. సౌరకటమముంబముంలో ఆర గప్రహముం (2)

8. ఒపప కానిద!

12. పెదద్ద సరచేప- తిమముంగలానికి చినస్నేపేరమ! (2)

13. ఇవి సముంపూరార్ణుహారముం!

అడడముం-నిలమవు ఆధారాల సహాయముంతో ఈ 
గడలనమ నిముంపగలరేమో చసూడముండ. నిముంపిన 
పదరముంగానిస్నే, కేవలముం పోసమట్టికారమడపెహై  రాసి, 

మాక అముందేటమల్లి పముంపముండ.  మీ బడ పేరమ, 
తరగతి, మీవాళల్లి  ఫోనమ నముంబరమ  తపపక 
రాయముండ. సరెహైన సమాధానముం రాసి ఎముంపికహైన 
మమగమరరమ పిలల్లిలక  కొతత్తపలల్లి-76 ని  
బహమతిగా పముంపిసాత్తముం!

కొతత్తపలల్లి పప్రచమరణలమ, 1-127/A, యముం ఆర వో 
ఆఫీసమ దగరర, చెనేస్నేకొతత్తపలల్లి, అనముంతపరముం జలాల్లి-
515101
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పదలస్నే వెతికి పటమట్టికోముండ!
కటమముంబాలమ, ఆహారముం, ఎలమకలమ, విచరముం, పిశచముం, ఎనిమద, భోజనాలమ, ఆవరణ, గొడగమలమ, గబగబా, 

సముంతోషముం, చదరముంగముం, రాజుగారమ, సస్నేహితమడ, అభివదృదద్ధా, యమవకడ, పేదవాడ, అణమబాముంబమ, 

రసాయనాలమ, గమలకరాయి. -      ఈ పదలనీస్నే  కిప్రముంద పటట్టికలో దగమనాస్నేయి- నిలమవుగా, అడడముంగా, వాలమగా, 

కిప్రముందనమముండ పెహైకి- ఎటమపడతే అటమ! వాటని వెతికి పటమట్టికోముండ! వాట చమటసూట్టి    గమముండడ్రాలమ  గీయముండ చసూదద్దముం!

చ ద రముం గముం రా యి హా లమ ఎ యి హా అ
గ బా సముం తో డ వా ద పే రా షముం ణమ సా

ఎ యమ మ ద భో ఆ వ క ణ బాముం తమ సస్నే
ఎ వ సముం లమ జ గమ ల లమ బమ వి లమ యమ

ని క తో నా నా గమ బా క టమ గమ డ అ

మ డ షముం య లమ టమముం పి చముం డ ఎ లమ భి
ద భి బమ సా క శ శ గొ హి లమ యి వదృ
రా జు తో ర లమ రమ చముం శ పి క రముం దద్ధా

అ వి గొ డ గా గ రముం ణ మమ లమ పే శ

య భి చ జు హా బ హా గముం ర తో ద గొ

బాముం య రా రముం షముం గ ఆ రముం పే వ రముం జ

సస్నే హి తమ డ దద్ధా బా వదృ ణమ చముం సముం ఆ భో
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తెలమసమకముందముం!
నిరవ్వహణ: కొతత్తపలల్లి

1.  పరాతన సరముంగాలోల్లి దయషలమముంటయ?

పప్రమమఖ రచయిత సట్టివెనస్సున్ రాసిన ఓ కథలో పిలల్లిలమ
కొముందరమ..  "కాషముండళమళ్ళే  పటమట్టికొని  ఓ  పరాతన
సరముంగముం లోకి దగమతారమ.  వాళల్లి వెముంట వసమత్తనస్నే వాళల్లి
పెముంపడ  కకక్కు  టమీ  కొముంచెముం  దసూరముం  పోగానే
'కయ..కయ'మనటముం  మొదలమ  పెడతమముంద.

వాళమళ్ళే  దనిస్నే  సమమదయిముంచి  మమముందమక
సాగమతారమ.   ఇముంకొముంతదసూరముం  పోయేసరికి  కకక్కు
మరిముంత  మొముండకయషటమే  కాదమ,  వళళ్ళే  చేతి  పటమట్టి  విడపిముంచమకొని  వెనకిక్కు  తిరిగి
పారిపోతమముంద!   అయినా పిలల్లిలమ  మమముందమకే  వెళత్తరమ...  కొముంచెముం దసూరముం  పోయేసరికి వాళల్లి
చేతమలోల్లిని  కాషముండళమళ్ళే  ఒకక్కుటొకక్కుటగా  అరిపోతాయి..అముంతా  చీకట..!  పిలల్లిలక  భయముం
వేసమత్తముంద..'వెనకిక్కు వెళళ్ళేపోదమా'  అనమకముంటరమ.  అముంతలోనే అముందరిలోకీ చినస్నేవాడెహైన జేమస్సు
గొముంతమనెవర పటమట్టికొని ఒతిత్తనటల్లివుతమముంద.. వాడ కిప్రముందపడ గిజగిజా కొటమట్టికోసాగాడ.. వాడకి
సాయముం చేయబోయిన మగతా పిలల్లిలకూ అదే అనమభసూతి ఎదమరౌతమముంద.. అముందరి గొముంతమలసూ
బిగిసిపోసాగాయి... మరమక్షణ ముం అముందరసూ జేమస్సు ని కూడ లాకొక్కుని సరముంగముంలోముంచి బయటకి
పరమగమ పెడతారమ. పూరిత్తగా బయట పడడక సముంతోషముంగా ఊపిరి పీలమర్చికముంటరముందరసూ..”

పరాతన సరముంగాలోల్లికి మీరమ వెళత్త మీకూ ఇలాముంట అనమభసూతే ఎదమరవవ్వచమర్చి!  ఎముందమకిలాగ?

పరాతన సరముంగాలోల్లి దయషలమముంటయ?
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జవాబమ:
మీరెపపడెహైనా  'కారబ్బన్  డయకహైస్సుడ  తయరీ'  చసూశరా?  మన ఇముంటల్లినే  వముంటసట  మీద
వినెగర వేసత్త బమడగలమ బమడగలమగా కారబ్బన్ డయకహైస్సుడ విడదల అవవ్వటముం చసూడచమర్చి.  ఇద
మముంటనమ మముండనివవ్వదమ; దనినే పీలమసమత్తముంట మనక ఊపిరాడదమ; దనికి రముంగమలేదమ- కాబటట్టి
పప్రతేషకముంగా కనబడదమ కూడనమ.
ఇముంకో సముంగతేముంటముంట,  కారబ్బన్ డయకహైస్సుడ గాలకముంట బరమవుగా ఉముంటమముంద.  అముందమవలల్లినే,

పరాతన సరముంగాలలోనమ,  గమహలోల్లినమ గాల ఎముంతోకాలముంగా కదలకముండ ఉముంట,  దనిలోముంచి
ఈ వాయమవు పెదద్ద బరమవెహైన పొరలాగా విడపోయి, సరముంగప కిప్రముందవెహైపగా అముంతట పరచమకొని
ఉముంటమముంద.

కకక్కులమ,  పిలమల్లిలమ   పెదద్ద  ఎతమత్తగా  ఉముండవు  కద,  అముందమకని  అవి  ఆ  సరముంగాలలోకి
పోయినపపడ వాటకి మమముందమ ఊపిరాడదమ-  మనకముంట మమముందమగానే అవి గముందరగోళపడ
పారిపోతాయి.   కాషముండళసూళ్ళే అముంతే-  కారబ్బన్ డయకహైస్సుడ వాట ఎతమత్త  వరకూ రాగానే అవ
ఒకక్కుటొకక్కుటగా ఆరిపోతాయి.  మరి,  ఆ తరావ్వత జేమస్సు లాముంట చినస్నే పిలల్లిల వముంతమ-  ఆపెహైన
వాడకి సాయముం చేయబోయిన పెదద్దల వముంతమ!  అముంతా బయట పడ మముంచిగాలలోని ఆకిస్సుజన్
పీలమర్చికముంట తపప లాభముం లేదమ-  ఎముందమకముంట మరి పరాతన సరముంగాలోల్లి ఉముండేద దయషలమ
కావు- కారబ్బన్ డయకహైస్సుడ!

2.  మముంట ఎపపడూ పెహైకే ఎముందమక పోతమముంద?

ఓసారి అగిరపలల్లినమ వెలగిముంచి చసూడముండ. పలల్లి కిప్రముందవెహైపన ఉముంటమముంద; మముంట పెహైకి పోతమముంద.

కాషముండల వెలగిముంచి చసూడముండ.  కొట్రవొవ్వతిత్త కిప్రముంద ఉముంట, మముంట పెహైకి తిరిగి ఉముంటమముంద.

మరి కాషముండల ని తిరగ దబ్రపిప వెలగిసత్త? చేసి చసూడముండ- కానీ జాగప్రతత్త- మముంట పెహైవెహైపకే వసమత్తముంద-

కాషముండల ని, మీ వేప్రళల్లినమ కాలేర్చిటమల్లి! ఎముందమకిలా జరమగమతమముంద? మముంట ఎపపడూ పెహైకే ఎముందమక
పోతమముంద?
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జవాబమ:
మముంటక నసూనెనో, మెహైనమో- ఏదో ఒక ఇముంధనముం కావాల,

తెలమసమగా?  ఆ  ఇముంధనముంనమముండ  రకరకాల  వాయమవులమ
వెలమవడ మముండటముం వలల్లినే,  ఆ మముంటక నారిముంజరముంగో,

ఎరమపో, నీలముం రముంగో ఏరపడతమముంటమముంద.  అయితే మముండే
వాయమవులమ  తమ  చమటసూట్టితా  దసూరముంగా  ఉనస్నే  చలల్లిని
గాలకముంట  తేలకవుతాయి.  వేడెకిక్కున  కొదద్ద  వాషకోచిసాత్తయి
కద,  అముందమవలల్లి వాట సాముందబ్రత తకక్కువౌతమముందనస్నేమాట.

అలా అవి గాలలో పెహైకి తేలేముందమక పప్రయతిస్నేసాత్తయి-  అముందమవలల్లినే మముంట ఎపపడూ పెహైవెహైపకే
పోతమముంద!

3.  చెరమవులమ, సమమదడ్రాలమ నీలముంగా ఎముందమకముంటయి?

మీరమ  ఎపపడెహైనా  సమమదబ్రముం  చసూశరా?  సమమదబ్రప
బొమమ్మిలహైతే  చసూస  ఉముంటరమగా?  మరి  సమమదబ్రముం  ఏ
రముంగమలో ఉముంటమముంద చెపపముండ! నీలముం రముంగమ- 'స బసూల్లి'-
అవునా? అయితే ఓసారి ఆ నీళల్లినమ చేతిలోకి తీసమకొని
చసూడముండ; మామసూలమగానే ఉముంటయి!

లోతెహైన  చెరమవులోల్లి  నీళసూళ్ళే  అముంతే-  చెరమవులో
ఉనస్నేపపడేమో నీలముంగా ఉముంటయి; చేతిలోకి తీసమకొని

చసూసత్త  మామసూలమగానే  ఉముంటయి.   ఎముందమకిలాగ?  చెరమవులమ,  సమమదడ్రాలమ  నీలముంగా
ఎముందమకముంటయి?

జవాబమ:

సమమదడ్రాలమ, చెరమవులమ నీలముంగా కనిపిముంచటనికి చలా కారణాలమనెహైస్నే.  కానీ వాటలో పప్రథానమెహైన
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కారణ ముం ఏముంటముంట, ఆ నీళల్లి ఉపరితలముం అదద్దముం మాదరి, తస్నే పెహైనమముండే నీలాకాశప రముంగమనమ 
పప్రతిఫలససూత్త ఉముండటముం! అముంట మన ముం నీళళ్ళేలో చసూస నీలముంరముంగమ నిజానికి ఆకాశప 
వరర్ణుమేననస్నేమాట!

అయితే నీళళ్ళేలో కరిగి ఉనస్నే రకరకాల లవణాలనమ బటట్టి, నేల రముంగమనమ బటట్టి కూడ ఒకోక్కుసారి 
ఈ నీలవరర్ణు ముం మారిపోతమముంటమముంద.  మమరికి గమముంటలోల్లి నీళమళ్ళే నలల్లిగా ఉముంటయి కదసూ; 

అలాగనస్నేమాట!

మరి కదృషర్ణునదలో నీళమళ్ళే 'కదృషర్ణు వరర్ణుముం'లో - అముంట నలల్లిగా- ఎముందమకముంటయి, చెపపముండపపడ?!

ఈ మాసప కారసూట్టినమల్లి
యస్. పప్రసాద, ఎనిమదో తరగతి, 

జలాల్లిపరిషత్ ఉనస్నేత పాఠశల, రాముంబిలల్లి, 
విశఖపటస్నేముంజలాల్లి.



 

వెలల పటరక:

వత్యకుత్తలల ససంసస్థలల     బత్యసంకు టత్రానలబ్సైఫరల కోససం అకర్కెసంటల వివరాలల:
Kottapalli Prachuranalu,
S.B. A/c No: 62320333310
SBH- Dharmavaram Branch,
IFSC code: SBHY0020902

విడి పప్రతి వెల  
(పోసరజీ అదనసం)

25 రర. 25 రర

ససంవతబ్సైర చసందా 
(సాధారణ పోసలర)

300 రర. 350 రర.  కొతత్తపలల్లి పప్రచలరణలల
1-127/A,     యసం ఆర్ వ ఆఫసల దగగర,

చెనన్నేకొతత్తపలల్లి- 515101
 అనసంతపుర సం జలల్లి

ఫనల  :  7702877670 

ఇ  -  మయలల  :   team@kottapalli.in   

వెబ ససైటల  :   http://kottapalli.in

ససంవతబ్సైర  చసందానల  మనిఆరర్డరల/బత్యసంకు  టత్రానలబ్సైఫరల  దార్వరా  చెలల్లిసంచవచలచ.

దయచేసి మీ  చిరలనామానల పోసలర  /  యసబ్సైమరస్  /  ఇ-మయలల దార్వరా
విడిగా తెలయజయసండి.  పుసత్తకాలనల  సాధారణ   పోసలరలో పసంపుతసం,

రచయతలల,  చితబ్రకారలలల  దయచేసి  తమ  రచనలనల  పోసలర  /  ఇమయలల
రరపసంలో  పసంపగలరల.  పిలల్లిల చేత పాడిసంచిన చకర్కెని పాటల ఆడియోలనర
మాకు పసంపసండి.  పిలల్లిలకు ఉపయోగకరసంగా ఉసండేవాటని  తపప్పక   పప్రచలరిసాత్తసం!

 కకృతజజ్ఞతలల: 

సార్వగతసం!

కొతత్తపలల్లిలో  పిలల్లిల రచనలకు పాత్రాధానత్యత ఉసంటలసంద. ఈ పుసత్తకసంలో దాదాపు సగసం కథలల పిలల్లిలల 
రాసినవి; మిగిలనవి పిలల్లిలకోససం పెదల్దీలల రాసినవి.  బొమరలల  వేసిన  వాళలళ్ళు   మటలకు    యలవకులల.  

పిలల్లిలనల కలవటసం, వాళల్లితో తెలలగలలో కథలల  రాయసంచటసం, బొమరలల వేయసంచటసం, వాళలళ్ళు  పసంపిన 
కథలన్నే,  బొమరలన్నే  సరిదదల్దీ  మిగత పిలల్లిలసందరికీ  నచేచటలల్లి  పుసత్తకాలలగా తయారల చేయటసం, 

దానికోససం ఓపెన్  సోరలబ్సై  ఉపకరణాలనల వాడటసం, కథలన్నే అసందరర ఉచితసంగా చదలవుకునటలల్లి  
ఇసంటరన్నేట లో  పెటరటసంతోపాటల,  కొనిన్నే   పప్రతలలల  అచలచ వేయటసం  మాకు   ఇషరసం. అసందరి  మేలర  
కోరి  చేస   ఈ పనిలో  మీరర పాలలపసంచలకోసండి.  సాయసం చేయసండి.  పిలల్లిల  కథల పప్రపసంచానికి   
సార్వగతసం !

ససంచిక ఆలసత్యసంగా వెలలవడినా ఓపికగా ఎదలరలచరసిన పాఠకులకు కకృతజజ్ఞతలల.  ససంవతబ్సైరకాలసంగా కళాకారలలకు 
తనవసంతలగా పారితోషికానిన్నేసలత్తనన్నే రాధగారికి, ఆఫసల ఖరలచలకోససం పప్రతినెల కబ్రమసం తపప్పకుసండ ఐదలవసందల 
రర.లల పసంపుతలనన్నే అరలణగారికి ధనత్యవాదాలల. అకోరబరల ససంచికకోససం పదవేల రరపాయలల పెదల్దీమనసలతో 
విరాళసంగా ఇచిచన అరవిసంద సరర్కెలల యాజమానాత్యనికి వేల వేల నమసలబ్సైలల. 

mailto:team@kottapalli.in
http://kottapalli.in/


కొతత్తపలల్లికో ససంవతత్సర చసంద

మితతత్రుడు సతబబ్బారావు చాలా మసంచివాడు. గొపప్ప పుసత్తక పత్రుయతడు. "కవితలత చాలా బగతసంటాయిరా, 

కానీ ఎసందతకనో యీ కాలసం పలల్లిలెవవ్వరరూ కవితల పుసత్తకానన్ని అసంతగా చదవటల్లిదత" అనన్నిడోసార. 

"నజమే ఒకపుప్పడు తిలక్ "అమమృతసం కురసిన రాతిత" అసంటనరూ శ్రీశ్రీ "మహాపత్రుసాస్థానసం" అసంటనరూ తెలతగత 
జనలత తెగమెచతచ్చుకునేవాళతల్లి. యీ మధధ్య అసంతగా నచిచ్చున కవితా ససంపుటాలత అరతదత" అనన్నినేన్నినత. 
"కవితల వరకూ ఎసందతకు? పదధ్యలరూ అసంత. ఇదివరకు పలల్లిలసంతా ఎకాక్కాల పుసత్తకాలత కొనన్నిటతల్లి 
వేమనశతకసం, సతమతీ శతకసం కొనతకుక్కానేవాళల్లి? ఇపుప్పడు ఎవవ్వరరూ వాటి ఊసే ఎతత్తటల్లిదత" అనన్నిడు 
సతబబ్బారావు. 

"వాటిన నేరప్ప శకత్త, ఆ ఇషషసం ఉనన్ని తెలతగత మాసాషరరూల్లి ఉసండాల కద. పాపసం పలల్లిలదేమతనన్నిది, పెదద్దలెటాల్లి 
అసంట అటాల్లి తలలరూపుతారత" అనన్నినేన్నినత. 
"మర కథల పరసిస్థాతీ అదే కద! ఎసంత మసంచి కథలెలైన, చదివేవాళల్లిర? పలల్లిలల్లి చదివేశకత్త పూరత్తగా 
తగగ్గిపోయిసంది" అనన్నిడు సతబబ్బారావు, మతఖసం బధగా పెటిష. 
"అదేసం లేదత. మసంచి కథలత, పలల్లిలక అరస్థామయధ్య పదలత, వాళతల్లి మెచచ్చు అసంశాలత ఉసండే కథలత, చకక్కాన 
కాగతసం మీద, రసంగతరసంగతల బొమమ్మలత్త వసేత్త, పలల్లిలత ఇషషసంగానే చదతవుతారత. అయిత ఇసందతల ఓ 
కటతకునన్నిది-" ఆపానత నేనత- 
"ఏసంటది?" అడిగాడు సతబబ్బారావు. 

"ఎసంతమసంచి పుసత్తకాలెలైన, పలల్లిలమీద ఒకక్కాసారగా పడెయధ్యకూడదత-చినన్ని చినన్ని డోసతలల్లి, కొదిద్ద కొదిద్దగా 
రతచి చరూపసరూత్త పోవాల. పుసత్తకాలన్ని నెల నెలా తెపప్పసంచతకుసంట లాభసం అదే. నెలసంతా తీరక ఉసండి ఇషషసం 
కుదిరనపుప్పడు చదతవుతారత కద, పలల్లిలత? తరావ్వతి పుసత్తకసం వచచ్చులగా యీ నెల పుసత్తకానన్ని మరూడు 
మరూడు సారతల్లి చదివేసాత్తరత! పత్రుయతిన్నిసంచి చరూడు మీ పలల్లిలత్త కూడా!" అనన్నినేన్నినత. 
"అయిత కొతత్తపలల్లికో ససంవతత్సర చసంద రాసతకో మర! నెలనెలా వసతత్తసందిగా?" అనన్నిడు సతబబ్బారావు, 

మరూడు వసందల రరూపాయలత జేబతలసంచి తీసరూత్త.
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